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Da Vinci-koden?

Leonardo Da Vinci var en av renes-
sansens store skikkelser i Italia, bl.a. 
kjent og beundret for sine malerier og 
tegninger. Navnet hans er nå høy-
aktuelt i forbindelse med filmatise-
ringen av spenningsromanen �Da 
Vinci-koden�. Romanen og filmen 
hevder at Da Vinci var stormester i en 
hemmelig orden, Sion-ordenen, som 
forvaltet gamle skrifter som kaster 
nytt lys over bl.a. Jesus og Maria 
Magdalena.Romanen utgir seg for å 
bygge på vitenskapelig holdbare 
kilder og at disse kildene bl.a. 
�avdekker� at Jesus og Maria Magda-
lena fikk en datter. Denne datterens 
etterslekt ble så inngiftet i det gamle 
franske kongedynastiet, mero-
vingerne. Da Vinci-kodens forfatter, 
Dan Brown, kan nok skrive romaner, 
men han har vært svært så ukritisk 
med bruk av kilder. Romanen bygger 
i stor grad på boken �Hellig Blod, 
Hellig Gral� (først utgitt i 1982) som 
leder oss til franskmannen Pierre 
Plantard. En original nasjonalist som 
hevdet å nedstamme fra meroving-
erne, og som gjorde krav på den 
franske kongetronen i etterkrigstiden 
(dvs. lenge etter at landet var blitt 
republikk). For å underbygge sitt krav 
opprettet han den nevnte Sion-
ordenen som en papirorganisasjon i 
1956. På 1970-tallet prøvde han å 
skape en myte om seg selv som den 
siste stormester i sin oppdiktede Sion-
orden. Han og et par medhjelpere 
produserte en mengde falske doku-
menter som de smuglet inn i Nasjo-
nalbiblioteket i Paris. Disse dokumen-

tene ga inntrykk av å være svært 
gamle og innholdet skulle understøtte 
Plantards politiske ambisjoner. 
Svindelen ble avslørt på 80-tallet og 
Plantard innrømmet i 1993 under ed 
at det hele var en bløff. 
�Hellig Blod, Hellig Gral� bygger 
altså mye av sin framstilling på de 
forfalskede skriftene til Plantard og 
Brown bygger så kreativt videre på 
dette. �Når utgangspunktet er som 
galest, blir resultatet originalest�. Det-
te minner om eventyret om de to fjæ-
rene som ble til 5 høns. En spennende 
historie, men med liten rot i virkelig-
heten.  
Da Vinci-koden kan som roman og 
film underholde, men vær oppmerk-
som på at de påstander som settes 
fram vedrørende kristendommens 
tidlige historie og utvikling er i klar 
strid med de mange ekte dokument-
ene vi har fra de første århundrer av 
vår tidsregning. Ønsker du å under-
søke dette nærmere, kan nettstedene 
www.davincikoden.info og www.
priory-of-sion.com være nyttige. De 
gir god innføring i hva som er histo-
risk holdbart og hva som er diktning i 
denne sammenheng. 
 
For meg er det viktig at kristentroen 
har rot i virkeligheten og ikke er dikt-
ning. Diktning kan være vakkert og 
underholdende, men det er ikke noe å 
bygge livet sitt på.  
 
Hilsen 



 

ÊUÜxw w|Çt ä|wt ä|ÇztÜÊ  
Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig Och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig! Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd, Och låt mig alla dagar få leva blott av nåd!  

Förlåt mig alla synder och två mig i ditt blod! Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god! Tag i din vård och hägnad oss alla, stora små, Och låt i frid oss åter till nattens vila gå! 

Denne salmen er en salme jeg er glad 
i. Den var en av de kjæreste min mor 
kunne synge. Hun sang den for meg 
da jeg var liten og ikke forsto så mye 
av teksten. Men den fikk en trøtt, 
liten gutt til å sovne etter en herlig 
barndoms dag.  
 
Ettersom jeg ble eldre og mer kritisk 
til min mors sangstemme, bad jeg 
min far heller synge den, når han var 

hjemme fra sjøen. Siden i mitt liv har salmen dukket opp i 
mitt indre og fyller meg med glade og kjærlige minner. Det er 
herlig å få synge den skikkelig ut i kirken når orgelet stemmer 
i. Melodien er en svensk folketone fra Skåne, og teksten har 
Lina Sandell skrevet, i 1865.  
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Einar Arild Høines: 

ÊUÜxw w|Çt ä|wt ä|ÇztÜ 

  Min salme / sang: 

�Bred dina vida vingar� er en av 
Lina Sandells mest kjente sanger. 
Andre av hennes sanger som også 
finnes i Norsk salmebok er �Ingen er 
så trygg i fare�, O Jesus, åpne du 
mitt øye�, �Blott en dag�, �Gjør det 
lille du kan�, �Jag kan ikke räkna 
dem alla�. Hun var prestedatter, født 
1833 i Småland, og begynte tidlig i 
tenårene å skrive dikt og salmer. 
Hun fortalte ofte at hun fikk sangene 
sine av Gud. Ofte kom de i stille 

nattetimer, og hun skrev dem ned 
med en gang, for om morgenen var 
de borte. Men mange av hennes 
første dikt ble til høyt oppe i kronen 
på den kjempestore asken på preste-
gården, der det var innredet et gulv 
og benker. Her i �skjul bak løvet� 
skrev hun blant annet �Tryggare kan 
ingen vara�. Treet kan stå som sym-
bol på Lina Sandell selv. På samme 
måte som treet var dypt forankret i 
jorden, var Lina Sandell forankret i 

Bibelens 
ord, hvor 
hun hen-
tet sin 
næring og 
kraft. 
 
Ikke noe enkelt liv 
Gjennom hele oppveksten var Lina 
ofte syk og sengeliggende. Da hun 
var 25 druknet faren, og ikke lenge 

(Fortsetter på side 4) 

Lina Sandell: folkelig, enkel og from 

Xà {xÄà âätÇÄ|z w|~àxÜàtÄxÇàA 

Så du korset! 
Bildet på framsiden av Kirke-
torget er formet som et kors.  
Det er av tre, om lag 40 cm 
høyt og henger til vanlig i 
stua til familien Servan i 
Skogvegen på Stangelands-
feltet. 
 
Vi spør familiefar, Jon Sverre, 
hvor han fikk tak i dette spesi-
elle korset. 

Det ble kjøpt i Assisi i Italia for noen år siden. Jeg had-
de rett før lest litt om noen russiske ikoner og kjente 
igjen noen av motivene i bildene på dette korset. Bilde-

ne er reproduksjoner av kjente ikoner. Det var fint mon-
tert og overflatebehandlet. Prisen viste klart at  
dette var laget i serie for besøkende. Jeg likte det og 
fant mye i motivene. 
Kan du antyde hva bildene viser oss? 
En kan si at alle de 5 bildene handler om Faderen, Søn-
nen og Den Hellige Ånd. Det er naturlig å starte til 
venstre med Jesu dåp i eleven Jordan. Der ser vi 
døperen Johannes i aksjon og Faderen (på trone) og 
Ånden (som due) som vitner. Under følger Jesu kors-
festelse på Langfredag. Til høyre Jesu oppstandelse på 
Påskedag. I midten ser vi Jesus ved Faderens høyre 
hånd etter himmelfarten. Over ser vi Faderen, Sønnen 
og Helligånden til bords i Guds rike. Plassen på fram-
siden av bordet er ledig. Tanken er at den er for deg og 
meg!  
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(Fortsatt fra side 3) 
etter døde også moren, og hennes to 
søstre. Livet ble brått forandret da 
hun sto på bar bakke, kronisk syk og 
uten utdannelse, jobb og ektefelle. 
Men Lina var ikke lenger så ukjent, 
diktene hennes hadde begynt å bli 
trykket i Budbäraren, og hun fikk 
tilbud om stilling som litterær med-
arbeider i Evangeliska Fosterlands-
stiftelsen. Senere ble hun gift med 
Oscar Berg, og de fikk ett barn, som 
døde etter kort tid. Selv døde hun i 
1903, etter en periode med mye syk-
dom og motgang. Hennes siste ord 
var: �Nu all sorg jag kastar, som 
min själ belaster � Jesus uppå dig�. 
 

Sjelesorg i salmene hennes 
�Bred dina vida vingar� er også 
favorittsalmen til salmedikter og 
forfatter Gerd Grønvold Saue, som 
har gitt ut bok om Lina Sandell. � 
Det er en flott bønnesalme, som er 
født i møte med smerte. Det føles 
godt å synge og be den teksten, som  
en oppriktig bønn til Gud om hans 
hjelp. De beste tekstene hennes gir 
uttrykk for en sann kristen livsførsel 
og lengsel, en varme og en ekte tillit 
til Gud. Noe av varmen i tekstene 
kommer kanskje av at hun er kvin-
ne. I originalversjonen av �Blott en 
dag� står det: �Han som bär for mig 
et moders hjärta�, der hun peker på 
en grunnleggende side ved Guds 

omsorg for oss.  For henne var Gud 
�allt i alla� og dermed både en far 
og en mor. Hun skrev i en mykere, 
enklere og mer personlig stil enn 
den litt tyngre salmetradisjonen, og 
ofte er tekstene knyttet opp mot per-
sonlige opplevelser. I tillegg har 
sangene jo fått fantastiske melodier. 
Hun satte tekster til populære 
svenske folkemelodier, og ikke 
minst har Oscar Ahnfelts melodier 
gitt hennes tekster liv. Lina Sandell 
er fortsatt veldig populær og folke-
kjær. Det sier litt om Sandells posi-
sjon at Carolas CD med hennes 
sanger selger 100.000! 

AVN 

Å sloss mot drager 
Det er ikke så mange som har 
sloss mot drager, i hvert fall ikke 
skikkelige! Men det gjorde Georg. 
Han var født i det som den gang 
var Tyrkia, men som i dag heter 
Georgia, etter Georg. Han var sol-
dat i den romerske hæren, men han 
var også ridder! Han red på en 
brun hest og hadde rustning og 
lanse. Han kom fra en kristen fa-
milie. En gang var Georg og 
soldatvennene hans i byen Libya i 
Nord-Afrika. Utenfor byen holdt 
det til en sulten drage, som spiste 

to sauer hver dag, men da det ikke 
var flere sauer igjen, ville dragen 
ha et menneske i stedet! Kongen 
bestemte at det skulle trekkes lodd 
om hvem som skulle bli dragemat, 
og valget falt på kongens egen dat-
ter, prinsesse Cleolinda. Men da 
Georg fikk høre dette, dro han av 
sted og drepte dragen. Selv om 
dragen var stor og farlig, kunne 
ikke Georg se på at den terroriserte 
byen. Noen måtte jo stå opp mot 
det som var ondt! Dermed er 
Georg blitt et forbilde for alle som 
vil kjempe for det gode og mot det 
onde. 
 
Skytshelgenen Georg 
Georg var kristen, men hæren han 
kjempet i var romersk, og romerne 
var ikke særlig glad i de kristne på 
denne tida. Da alle soldatene fikk 
beskjed om å tilbe de romerske 
gudene ville ikke Georg gjøre det, 
selv om det var dødsstraff for å 
nekte. Derfor ble Georg henrettet. 
Fordi han måtte dø og fordi han 
klarte å drepe dragen mente mange 
at han måtte være en hellig mann. 
Derfor er Georg gjort til helgen.  
Han døde den 23 april år 303, 23 

år gammel. Den datoen er St. 
Georgsdagen, da alle speiderne 
fornyer speiderløftet sitt: Tjene 
Gud, hjelpe andre og leve etter 
speiderloven. 
 
Georg som forbilde 
Alle som heter Georg, Gøran eller 
Jørgen har navnedag den 23. april. 
Alle speiderne i hele verden har 
Georg som sitt forbilde. Derfor er 
denne datoen den viktigste dagen 
for aller speidere. Nå er det ikke 
sikkert det er så mange drager 
rundt omkring der du bor? Men 
kanskje det hender at noen ikke er 
greie mot hverandre? Noen må stå 
opp mot det som er ondt, og det er 
det vi alle som må gjøre, enten vi 
er speidere eller ikke. Men det 
hjelper at mange holder sammen, i 
speidergrupper, for eksempel. I 
Kopervik menighet er det mange 
speidergrupper, for alle alders-
grupper. Ta kontakt med kateket 
Solveig Leikvoll, så finner hun en 
gruppe som passer for din alder! 
 

(Fritt etter Misjonstidende nr. 5/05) 

 

 
 

St. Georg: speidernes skytshelgen 
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Når begynte du i speideren? 
 
Jeg startet i 1. Eide da jeg var 11 
år og fant raskt ut at dette var plas-
sen for meg. Når en er speider 
lærer en mye om naturen, reiser 
mye på opplevelsesturer og leirer 
og lærer å tenke praktisk. Etter et 
opphold i ungdomsåra, så startet 
jeg som speiderleder igjen da jeg 
fikk barn som var store nok til å 
være med. Da ble 1. Kopervik 
KFUK-KFUM det naturlige stedet 
å engasjere seg. Jeg har nå vært 
leder i denne gruppen i 8 år.� En 
gang speider, alltid speider� sier 
ordtaket. 
 
Hvorfor akkurat speider? 
 
Speiding er naturopplevelser, 
fellesskap og kristen tro. Som 
KFUK-KFUM-speider får du være 
med på spennende turer i den 
fantastiske norske naturen, og du 
får møte speidere fra hele verden 
på leir. Gud vil at vi skal ta vare på 
både hverandre og naturen, og som 
KFUK-KFUM-speider vil du møte 
et åpent kristent fellesskap. Jeg må 
også vise til speiderloven som 
egentlig sier alt om det å være 

speider. Dette har jeg lyst til å for-
midle videre til barna. Jeg anser 
også speiderarbeidet som en del av 
menighetens dåpsopplæring og er 
ydmyk og takknemlig for at jeg får 
være med å bidra i dette arbeidet. 

 
Kan du si noe om gruppen du er 
leder for i Kopervik? 
 
Jeg er leder for småspeiderene. De 
er fra 3. klasse-5. klasse. Vi har 
møte hver tirsdag kl. 1730 - 1845 
på speiderplassen i Liarlund, også 
høst og vinter�.  

På hvert møte har vi andakt, en 
lærerik aktivitet og leker. I vinter-
halvåret lager vi mat på bål så å si 
på hvert møte. Hver vår reiser vi 
på kretsleir til Blikshavn. 
Vi har også grupper med eldre 
speidere. Vi har jente- og gutte-
speidere og Rover arbeid. 
De eldste speiderene reiser mye på 
leirer og samlinger. Til sommeren 
skal disse på landsleir til Røros. 
Det har vi gledet oss til lenge! 
Men før det blir det kanotur i  
Suldal.  Til sammen er det over 60 
speidere i KFUK-KFUM speider-
ne i Kopervik. 
 
Hvis noen har lyst til å begynne i 
speideren til høsten, så er det bare 
å ta kontakt med meg på tlf. 
905 69 565. Vi har også stort 
behov for ledere. Er det noen som 
kan tenke seg å være med som 
leder, så ta endelig kontakt. Vi 
lover en utfordrende, spennende 
og lærerik oppgave. 
 

SPEIDERLOVEN 
 
1. En speider er åpen for Gud og hans ord. 
2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre. 
3. En speider er hjelpsom og hensynsfull. 
4. En speider er en god venn. 
5. En speider er ærlig og pålitelig. 
6. En speider kjenner naturen og verner om den. 
7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre. 
8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker. 
9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv. 
10.En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker 

 

Intervju med speiderleder Erling Endresen 
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I 2005 hadde gruppa ca 60 
betalende medlemmer. 
Gruppa har 2 jente- og 2 gutte-
patruljer, samt en flokk små-
speidere. 
Gruppa har ca 7 ledere 
Speiderne møtes ukentlig, ute på 
speiderplassen i Liarlund eller på 
Senteret. 
 
Av aktiviteter i året som gikk 
kan vi nevne: 
Vi har hatt speidere på flere patrul-
jeførerkurs/ instruktørkurs. 
 
Gruppa har deltatt på St. Georgs-
dagen, og på Tenkedagsfeiring med 

NSF (Norges speiderforbund) Vi har 
god kommunikasjon og flere møte-
punkter med NSF. 
 
Gruppa deltok i morgenprosesjonen 
17. mai og på høst-takkefest-
gudstjenesten. 
 
Vi har arrangert kanotur i Vigdar-
vatnet og jule-jentetur til Bømlo. 
 
I mai deltok vi på kretsens små-
speiderleir på Blikshavn. Vi hadde 
mange egne småspeidere med oss, 
samt at vi møtte i planleggings-
komiteen og hadde ansvar for for-
kynnelse og intendanturet. 
 
I juli dro 13 stk på KFUM-
Danmarks landsleir i Guldborgsund 
( på Falster). Vi fikk en fantastisk 
uke sammen med 17000 andre spei-
dere, under mottoet: �Spejderliv -
virkelighetens eventyr�. Vi opp-
levde hike m/ bybesøk og flatt ter-

reng (med innlagt tordenbyge, som 
det pleier på hike), dansk gjestfrihet, 
tørr ved, god mat, H.C.-Andersen-
jubileum, pilegrims-
vandring med 17000 
vandrere,  kjempe-
stort avslutningsfyr-
verkeri, å ikke forstå 
dansk, hinderløype i 
gjørme, flotte pioner-
prosjekter, lengsel 
etter en dusj, mange 
timer i buss midt på 
natten (men hygge 
lige buss-sjåfører), speiderfellesskap 
over landegrenser og språkbarrie-
rer - og ca 1000 ting til. 

 
Vi har hatt dugnad 
på speiderplassen i 
Liarlund. Blant 
annet har vi tatt 
ned en del døde 
graner, satt opp 
stort bord i grov 
plank og tømmer, 
osv. I høst tok 
E i d s b a k k a n e 
barnehage kontakt 

med oss med ønske om �å dele plas-
sen� med oss.  Det har vi vært posi-
tive til. Barnehagen har bygget plat-
ting til tre-lavvo, et le-skur i presen-
ning, laget sikring mot skrentene og 
lignende tiltak. 
6 av speiderne var friluftskonfir-
manter i vår. 
 
Ledergruppa 
Ledergruppa er stabil, vi vikarierer 

for hverandre når noen er forhindra 
eller må ha seg en liten pause. Vi 
savner flere voksne kvinnelige 

ledere, noe som er en stor utford-
ring! I år er vi likevel stolt og glade 
at vi har begynt å høste fruktene ved 
at 3 av speiderjentene har tatt et 
stort PF/leder ansvar! 
 
2006 kommer med ny landsleir, 
denne gangen er det KFUK-
KFUM`s egen landsleir på Røros i 
slutten at juli. Vi kommer til å delta 
både med ungdommer på arbeidsleir 
og speidere. 
 

Solveig Leikvoll. 

 

ÅRSMELDING FOR KOPERVIK KFUK-KFUM SPEIDERE 

SPEIDERGRUPPENE I MENIGHETEN 
Småspeiderne, fra 3. klasse og oppover, holder til i Liarlund hver tirsdag kl 
17.30- 18.45. Leder: Erling Endresen. 
 
Guttepatruljene, fra 6. klasse og oppover, har møte hver onsdag kl 18.00-
19.00. Leder: Arvid Nesse. Møtested: Senteret eller Liarlund. 
 
Jentepatruljene, fra 5. klasse og oppover, har møte hver onsdag  kl 
17.30.19.00. Leder: Solveig Leikvoll. Møtested: Senteret eller Liarlund. 
 
Ta kontakt med en av lederne hvis du ønsker å begynne i speiderne! 
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Her er noen bilder 
fra hiken, der spei-
derne gikk fra Mjå-
vatn til Stokka- 
strand, via Såle-
fjell, og lå under 
åpen himmel. 
 
Hike er å flytte 
grenser, å tåle mer 
enn man trodde, gå 
lenger enn man 
visste man orket, 
kjenne seg selv litt 
bedre. 
 
Hike er å oppdage 
nytt terreng, følge 
kartet, finne veien 
selv, det er å hjelpe 
hverandre å bære, 
kjenne at maten 
smaker ekstra godt, 
selv om det er 
granbar i pote-
stappa. Det er å 
plumpe i en bekk, å 
våkne til fugle-
sang, - altfor tid-
lig � det er nesten å 
skli ned i bekken i 
soveposen i løpet 
av natten, det er 
den gode følelsen 
når du tar av deg 
sekken. 
 
Hike er å gå og 
synge høyt sam-
men, alltid å vente 
på den som går sist 
og å la alle få hvile 
seg, hike er å se en 
fugl du ikke vet 
hva heter, å leve 
tett inn på Guds 
skaperverk. 
 
 En speider legger 
igjen to ting i natu-
ren: det ene er 
�ingenting�, og det 
andre er �takk�! 

S.L. 

På HIKE i Karmøyheiene 



8 Kirketorget 

Det høres veldig høytidelig ut. 
Hva er en bispevisitas? 
 
Før var en visitas først og fremst 
biskopens kontroll med de lokale 
prester, at de utførte sine plikter og 
oppgaver på en god måte slik at 
menighetene ble betjent. Det var 
lite kontakt på det jevne. Et og 
annet brev fant veien mellom 
biskop og prest. Før telefonen ble 
utbygget gikk det gjerne år mellom 
hver gang de kunne snakke sam-
men. 
 
Før ja! Det hørtes ut som 
le-e-e-nge siden! Hva med vår 
tid? 
 
I løpet av de siste vel hundre år har 
mye blitt forandret. Menighetsråde-
ne har fått en viktig rolle i menighe-
tenes liv. I de større menighetene 
har det vokst fram staber av ansatte 
som deler det ansvaret som tidligere 
lå på soknepresten alene. Frivillige 
driver en stor del av menighetenes 
arbeid for ulike aldersgrupper og 
interessegrupper.  
Biskopene har oppfattet dette og 
visitasene har gradvis endret seg. 

Det er nå tydelig at det er menig-
hetene som visiteres, ikke først og 
fremst prestene. 
  
Greit, men hva betyr det i 
praksis? 
 
Det kan gjøres på litt ulike måter. 
Vår tidligere biskop, Bjørn Bue, var 
på visitas i Kopervik for 10 år 
siden. Han la vekt på å treffe mange 
av de frivillige som sto på i ulike 
tjenester. Han brukte tid og krefter i 
møte med barn og unge i grunn-
skolen. Han ønsket også at visitasen 
skulle hjelpe ansatte og menighets-
råd til å se klarere de mulighetene 
som lå der for å styrke og utvide 
fellesskapet i gudstjenester og andre 
samlinger om Guds Ord.  
 
Han var videre opptatt av at forhol-
dene skulle legges godt til rette når 
det gjaldt kontorer for de ansatte 
(de ble samlet på Senteret 2 år etter 
visitasen) og at bemanningen skulle 
styrkes med en prest til (kom i 
2001). Dette var av de ting han 
fokuserte på i sitt visitasforedrag 
etter visitasgudstjenesten 18.02.96. 
og som medvirket til løsninger. 

Hva kan vi forvente av visita-
sen med biskop Ernst Baas-
land i september? 
 
Biskopen ønsker å gjøre seg kjent 
med forholdene rundt om i bispe-
dømmet. Det gjenstår nå bare et par 
menigheter før han har vært hele 
runden for første gang. Mye vil 
være likt med visitasen for 10 år 
siden, men en legger nå enda større 
vekt på å hjelpe ansatte, menighets-
råd og frivillige til å se framover 
mot nye mål og muligheter.  
 
Er programmet klart? 
 
Ikke helt. Det er biskopen som fast-
setter visitasprogrammet om lag en 
måned før visitasen tar til. Det som 
er faste poster er bl.a. møte med 
menighetsrådet, samtaler med 
ansatte, skolegudstjeneste og 
visitasgudstjeneste. Visitasguds-
tjenesten blir altså søndag 24.
september kl. 11.00. Rett etter 
gudstjenesten framfører biskopen 
sitt visitasforedrag.  
 
Sett gjerne av dagen alt nå!  

JSS 

Bispevisitas i Kopervik 
19.-21. og 24.september 
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Den 26. mars 2006 ble Helge S. 
Gaard innsatt som ny prost i det nye 
Karmøy prosti. Det var biskop 
Ernst Baasland som sto for innset-
telsen. I talen sin sa han blant annet 
at den nye prosten skulle være et 
redskap for forsoning. Vi trenger å 
forsone oss med naturen, som er i 
ferd med å ødelegges av forurens-
ningen. Men vi må også forsone oss 
med oss selv. Altfor mange har det 
vanskelig med seg selv, ofte som et 
resultat av for lav selvfølelse. Vi 
har også behov for å forsone oss 
med våre medmennesker. Det er 
altfor mange konflikter rundt oss. 
Fremfor alt er det viktig at vi vet at 

vi alle har anledning til å forsone 
oss med Gud. Den forsoningen er 
det Gud selv som har tatt initiativ 
til, fordi Han elsker oss så høyt. Det 
er i denne forsoningens tegn pros-
ten skal få lov å stå i sin forkynnel-
se. 
Ved gudstjenesten deltok både små-
og storspeidere fra hele prostiet, 
samt et utvidet kor bestående av 
deltakere fra alle kirkekorene i 
prostiet, dirigert av kantor Øystein 
Bredal. Ved orgelet satt kantor 
Palmer Vistnes, og han ble ledsaget 
på trompet av Bjørn Olav Kallevig. 
I tillegg bidro de ansatte i prostiet 
både med tekstlesning og ved natt-

verdutdelingen. Kirka var fullsatt, 
og gudstjenesten ble både en høyti-
delig og en litt �folkelig� opplevel-
se, spesielt fordi den nye prosten så 
fint talte til både de unge og de eld-
re i sin innsettelsespreken.  
 
Det nye Karmøy prosti skal ha sitt 
sete på Avaldsnes, der Helge Gaard 
skal være både sokneprest og prost. 
Mange vil huske Helge Gaard sin 
far, Harald S. Gaard, som og var 
prest på Avaldsnes. Så det blir 
omtrent som å komme hjem, sa den 
nye prosten. 

AVN. 

 

BARNEKORET SHALOM 
Starter opp med øvelser til høsten! 

(v/ skolestart: se egne oppslag) 
TIDSPUNKT:  torsdag kl. 18.00 � 19.15 

DIRIGENT: Hild Jorunn Olsen 
PIANIST: Øystein Bredal 

STED: Ungdoms-og alderssenteret 
ALDER: fra 3.kl.til og med 7.kl. 

ALLE GUTTER OG JENTER HJERTELIG VELKOMMEN! 

 

Innsettelse av  
ny prost i 
Olavskirken 
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Olga Hansen Kristiansen A/S 
Hovedgaten 48 
4250 Kopervik 

 
Når det gjelder kopiering - forsøk 

KARMØY INDUSTRI�s 
KOPISENTER 

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

SKIPSEKSPEDISJON - SPEDISJON 
PB. 23, 4291 KOPERVIK 

Telefon 52 85 69 00 

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

4291 Kopervik 

post@karmtrykk.rl.no 

 

Skudeneshavn - Åkrehamn - Kopervik 
Oasen Storsenter 

 
www.hillesland.no 

 

Kolbeinsen Elektrosenter a.s 
 

Anna Eegsgt 1 - 4250 Kopervik 
 

Telefon 52 85 11 88 

Postboks 177, 4291 Kopervik 
Telefon 52 84 48 88 

 
 
 
 

Israelsk  hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND 
Tlf. 52 85 02 09 

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

 
 
 
 
 
 
 
                                Kopparen, tlf. 52 85 21 20 
                                4250 Kopervik 

 

 
 
 
 
 

4250 Kopervik 

 

 

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

 

      HOVEDGATA 43                                  4250   KOPERVIK 
      INSTALLASJON   -   HVITEVARER    -    BELYSNING 
     AUTORISERT INNBRUDDSALARMINSTALLATØR 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK                  TLF. 52 85 31 10 

KARMØY 
FOLKEHØGSKULE 

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

SELSKAPSLOKALER 

 

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

Malvin Ferkingstad 
Mobil 971 21 611 

 

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY 

 

CAFÈ CONNECTED 

Kafeen er et tilbud til deg som ikke 
har lyst til å henge i byen, eller sit-
te på rommet med CD-spilleren 
hver lørdag. Er du mellom 14 og 
18, så stikk innom Cafè connected! 
Ta med deg en venn eller flere, om 
du vil! Den holder til i ungdomsav-
delingen på Senteret annenhver 
lørdag (sånn omtrent) fra 20.00 til 
24.00. Utenom andakten er det  

forskjellig program hver gang: 
kokkekamp, bad-taste party, 
beach-party, band, singstar-  
konkurranse, playstation, musikk, 
biljard, film, du kan treffa folk�
det er alltid mat å få kjøpt. Det er 
en gruppe ungdommer som har 
ansvaret, og de mener at det alltid 
er plass til flere folk�.  

S.L. 
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   Kirkelige handlinger 
 

 
 
 
 

   vigde 

 
 
 
 

    døpte 

 
 

    døde 

Leirer i Normisjon-regi: 
 
Barn & foreldre       Sommerleir             16. � 18. juni.  Grinde. (4 � 7 år)  
Barn & foreldre       Sommerleir             11. � 13. aug.  Grinde. 
1. � 3 klasse           Sommerleir             28. � 29. juni.  Grinde. (Spretten) 
2. � 4. klasse          Sommerleir             24. � 26. juni.  Grinde. 
5. � 7. klasse          Sommerleir             3. � 6. august.  Grinde 
 
Påmelding: Regionkontoret Stavanger Tlf. 51 68 27 50. 

Sommerleirer 2006. 
 

Leirer i NMS � regi: 
 
2. � 4. klasse          Sommerleir             16. � 18. juni. Rønningen, Tysvær 
                                Sommerleir             23. � 25. juni. Furutangen, Ryfylke 
5.- 7. klasse            Sommerleir             30. juni � 2. juli. Strandleiren, Sola 
                                Sommerleir             30. juni � 2. juli. Furutangen 
                                Skjærgårdsleir        1. � 3. sept.  Røvær. 
Familieleir               Båt og Bibel            14. � 23. juli. Furutangen 
Familieleir               Familiefestivalen     28. juni � 2. juli. Åpta. 
Nettverk 2006         18 år og oppover    2. � 6. august. Åpta 
 
Påmelding NMS-leirer Tlf. 51 51 62 81. E-post: stavanger@nms.no 

 

Leserne av Kirketorget  
ønskes en  
God Pinse 

og en  
God Sommerferie 

 
26. mar     Martine Stol Hemnes 
16. apr      Johan Sukprasoet Matre 
                  Caroline Vangen Skjølingstad 

Avaldsnes kirke 
25. apr      Per Gunnar Gilje Lekven 
29. apr      Sander Pedersen 
                  Tuva Pedersen 
14. mai      Synne Elisabeth Hoversholm Jansen 

 
22. apr         Siv Anita Hemnes og  
                                          John Harald Olsen 
 
20. mai         Ragna Marie Stava og  
                                          Rolf Hereid 

 
13. mars  Karen Eline Flatebø 
20. mars  Anna Lind 
07. apr     Gjertrud Augusta Solvang 
27. apr     Einar Vilhelm Medhaug 
29. apr     Anna Pauline Waage 
05. mai    Kirsten Ingebjørg Ognøy 
07. mai    Kai Lervik        Vår Frelsers Gravlund 
06. mai    Randi Margrethe Johansen 
08. mai    Hild Jelsa 
14. mai    Olav Rundthaug 
15. mai    Leif Sander Gismervik 



Speiderne i 
Morgenprosesjonen 

17. mai 

Foto: E.E. Foto: T.S. 


