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 Sognerestens 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 
Hjemmeside: www.kopervikkirke.no 
 
 
Kontortid: 
Tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 13.00 
 
Adm. Leder: Inger Marie Dagsland 
Telefon 52 85 75 69 
 
Sokneprest: Kristian Støle 
Telefon 52 85 75 67 kontor 
 
Prostiprest: Jon Sverre Servan 
Telefon 52 85 75 65 kontor 
Telefon 52 85 19 75 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 
 
Sekretær: Margrethe Larsen 
Telefon 52 85 75 66 
Telefon 52 85 17 34 privat 
 
Kirketjener: Birgitta Severinsen 
Telefon 52 85 11 48 privat 
 
Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde 
Telefon 913 46 956 
 
Menighetsrådsformann:  
Astrid Vestvik Nilsen 
Telefon 52 85 14 47 
 
 
Stiftelsen Kopervik U&A senter: 
Formann: Lars Gaustad 
Telefon 52 85 37 35 
 
 
Kopervik menighets barnehage 
Sveinsvolljordet 1, 4250 Kopervik 
Styrer: Bodil Melkevik 
 
 
Kirkeverge i Karmøy: 
Marta Lunde Medhaug 
Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) 
Post: Rådhuset, 4250 Kopervik 
Telefon 52 85 71 27 
E-post: kirkevergen@karmoykirken.no 
Hjemmeside: www.karmoykirken.no 
 
 
Kopervik Ungdoms- & Alderssenter 
Sveinsvolljordet 5, 4250 Kopervik 
Telefon 52 85 07 30 
 

Slik lyder tittelen på en LP plate jeg 
har liggende hjemme.  Tittelen  angir 
et fokus på livet som kan bli veldig 
snevert og ensrettet.  I en gresk myte 
fortelles det om Narkissos at han 
stanser ved et vann og blir så forels-
ket i sitt eget speilbilde at han blir 
stående der og se – på seg selv. 
 
 
Mange trender i vår tid setter 
individet i fokus. Det merkes på 
mange områder i livet, også i tros-
sammenheng. Det viktige er ikke 
lenger fellesskapets tro eller kirkens 
tro, men det en selv finner fram til. 
Gjerne med komponenter fra ulike 
trossystemer. Det selvkomponerte 
har høy status. Det  merkes i andre 
forhold i livet ikke minst i en trend 
mot mer egoisme. Samtidig skal det 
sies at mye positiv har fulgt i kjøl-
vannet av at individet settes i fokus. 
vi kan nevne at det har skapt mer tro 
på egne ferdigheter, gitt frimodighet 
til å realisere sider ved seg selv. 
 
 
Pinsedag, som er kirkens fødselsdag, 
bærer i seg både det individuelle og 
det fellesskapsbærende. Dagen mar-
kerer at den enkelte skal ha frimodig-
het til å bruke sine evner og sine nå-
degaver fra Gud. Men det skal skje i 
en sammenheng – nemlig i fellesska-
pets sammenheng og til fellesskapets 
beste.  

Det gamle uttrykket om at sammen 
er vi sterke, har fremdeles gyldighet. 
Troen er ikke til for at vi skal speile 
oss i egen fortreffelighet eller from-
het eller dyrke våre særinterresser. 
Narkissos kom ikke lenger enn til sitt 
eget speilbilde, han gikk glipp av alt 
det andre han kunne fått med seg, 
fordi blikket kun var rettet mot ham 
selv. 
 
 
Derfor er det så viktig at ser rundt 
oss, deler livet, deler troen og søker 
inn mot fellesskap. Det åpner for å gi 
mange rikdommer og gleder. I felles-
skapet får vi oppleve tilhørighet, 
nærhet, kjærlighet, og å bli hørt og 
sett. I fellesskapet kan livet og troen 
få høyde og dybde. 
 
 
Vær velkommen inn i felleskapet i 
vår menighet også inn i gudstjeneste-
fellesskapet i Kopervik kirke, der du 
kan være med å berike det med de 
gaver du har og der du selv kan gå 
velsignet hjem fordi andre har fått 
dele med deg. 
 

Me  - myself – I 
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Bjarne Stornes: 

Min song: ”Jeg er en seiler” 

Å skriva nokre ord om ”min 
salme” eller ”min song” gir ein 
mange assosiasjonar og tankar. 
Eg tenkte umiddelbart  at ein 
song som er ”min”, har eg ikkje. 
Periodevis i livet kan det, og det 
har endra seg. Det endrar seg 
etter korleis du har det, kva fase 
i livet du er osb. Såleis er det 
fleire songar eg kunne ha drege 
fram, t.d. tenkte eg raskt på 
Gøte Strandsjø sin song: ”Som når et barn kommer hjem 
om kvelden.” Songen har berre eitt vers. Synes alltid det gir 
ei sitrande gleda å få syngja den. Du er velkomen heim til 
”Farshuset”. ”Det var en plass i Guds store rom, en plass 
som ventet har på meg. Og jeg kjente: her er jeg hjemme, 
jeg vil være et barn i Guds hjem.” (sit. Fra sangen) 
 
Men tankane gjekk vidare, og knytta opp til storfamilien, 
levekår og dette med å bu ute ved havet, fall tankane mine 
på songen ”Jeg er en seiler på livets hav”. At livet kan  
liknast med ei reise, det er lett å tenkja seg. Det har ein 
begynnelse og ein slutt, det sikraste vi veit. 
 
Livet ei reise - stadig vidare, rastlaus leiting etter ”noko”. 
For oss som bur ute ved havet, så veit vi at havet har enorm 
tiltrekkingskraft, det vere seg ein stille vårkveld med stille 
landskap og sjøen speilblank og nærast svart, eller ein mørk 
og svart haustdag med storm og store bølger. Du blir dradd 
mot dette skiftande havet. For slik havet er, slik kan livet 
arta seg. Det består av øyeblikk, vonde og gode, dei fleste 
øyeblikk heldigvis gode for dei fleste av oss. Det gjeld å 
ta vare på dei gode stundene. Songen gir ei flott skildring 
av livet og korleis livet kan vera frå dag til dag, frå år til 
år. Men det er eitt par ting eg har lyst å dra spesielt fram. 
 
* Jesus er nær også når det stormar, ja spesielt då. ”Når 
jeg nær tror mitt skip begravet, da kommer Jesus på bøl-
gehavet.” 
 
* Det andre eg  har lyst å dra fram gjeld det kristne 
håpet. Det er ein som har sagt det slik: ”Håp og visjon 
er det som bringer livet fremover.” Eller som det heiter 
i eit finsk ordtak: ”Mister du håpet, mister du alt.” Det 
kristne håp er knytta til Jesus og hans verk. Songen 
formidlar med kjente og enkle ord dette håpet. 

 Min salme / sang: 

 
 

Jeg er en seiler  
 
Jeg er en seiler på livets hav, på tidens skiftende bølge.  Den Herre Jesus meg kursen gav,  og denne kurs vil jeg følge.  Jeg stevner frem mot de lyse lande med livsens trær på de skjønne strande, hvor evig sol og sommer er.  

(Iblant jeg seiler for medvinds bør i andres kjølvann og følge som just lik meg denne reise gjør hen over jordlivets bølge. Og havet smiler, og solen skinner, min dag så stille og blid henrinner, mens vinden fyller alle seil.)  
(Men ofte ensom i brott og brann i uværsnetter jeg seiler, da ingen kjenning jeg har av land,  og intet fyrtårn jeg peiler. Men når jeg nær tror mitt skip begravet, da kommer Jesus på bølgehavet, om først i siste nattevakt.)  

(Mitt skip er lite og havet stort, det rommer tusene farer. Men storm og bølge ei skyller bort det skip som Herren bevarer. For ennå skjer det som før det gjorde, når Jesus selv kom mer innen borde, da legger havet seg igjen.)  
Når siste storm er engang ridd av, og hjemmets kyster jeg skimter, jeg ser i solglans et annet hav, krystall som funkler og glimter. Jeg skuer portenes perlerader og hører englenes myriader som hilser meg velkommen hjem.  

La ankret falle! Jeg er i havn i ly for brenningens vover! Jeg kaster meg i min Frelsers favn, han som har hjulpet meg over. Og kjente, elskede stemmer kaller, mens ankret sakte og stille faller i evighetens lyse land.  

H.A. Tandberg 
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Hanne (Høines) og Ane (Ognøy)  
Klassevenninner siden 6-årsalderen 
Vant med gruppearbeid fra barneskolen av 
Samarbeider nå om å dirigere barnekoret Shalom 
Synes dirigeringen er en kjekk og lærerik oppgave 

Vi i Kirketoget 
håper flere unge vil 
gjøre som Ane og 
Hanne: Våge å ta 
på seg lederoppga-
ver i barnearbeidet 
i menigheten. Søn-
dagsskolen har pr. i 
dag mangel på 
unge ledere/ hjel-
peledere. Arbeidet 
er både menings-
fullt, kjekt og svært 
viktig for unge som 
vil skaffe seg erfa-
ring for yrkesvalg 
som går i den ret-
ningen. 

I.E. 

Kjempegøy med så unge dirigenter! 

Den største utfordringen er å fin-
ne en god balanse mellom å lære 
dem sanger – og å ha det gøy – og 
til tider: få dem til å tie stilt! 
(Hehe) 
 
Hva er den største gleden dere 
opplever i dette arbeidet? 
 
Den aller største gleden er nok at 
vi får så gode tilbakemeldinger på 
arbeidet vi gjør. Men vi synes 
også det er veldig fint å få være 
en liten del av disse kjekke barna 
sin hverdag. 
 
Nå består koret av 18 sangere i 
alderen 9 – 13 år. Hvilke ønsker 
har dere for koret og de unge 
sangerne? 
 
Vi ønsker å skape et sted der de 
får synge, føle seg trygge, bli 
kjent med andre og ha det kjekt 
sammen. 

Hvordan fikk dere mot til å ta på 
dere et så stort prosjekt? 
 
Da vi ble spurt, tvilte vi egentlig 
aldri. Vi gikk selv i Shalom og 
hadde det kjempekjekt der. Dirige-
ringen er en god kombinasjon av å 
få kunne synge og skaffe seg 
ledertrening. Dessuten synes vi at 
alle burde få oppleve hvor kjekt 
det er å være med i et kor – på 
samme måte som vi fikk. 
 
Hvordan legger dere opp øvelse-
ne? 
 
Vi begynner med å varme opp 
med forskjellige øvelser. Så syng-
er vi litt og så har vi en liten 
andakt. Etterpå har vi en liten 
pause der vi som regel putter i oss 
noe søtt og har en lek. Så synger vi 
i ca. en time før vi avslutter. 
Hva er den største utfordringen 
ved å være dirigenter? 
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E ndelig har det skjedd som 
mange har drømt om og bedt 

om i vår menighet: vi har søkt om å 
få ansette en ungdomsutvikler i vår 
menighet, og har vært så heldige å 
få Einar Andreassen til stillingen! 
Han er utdannet både kateket og 
diakon, og har lang erfaring fra ung-
domsarbeid. Hans oppgaver blir 
først og fremst knyttet til arbeid for 
og med ungdommen, også funk-
sjonshemmede. Lederopplæring av 
de unge, Tensing-arbeid, bibel-
undervisning, helgearrangement, 
turaktivitet, m.m., - alt dette gleder 
han seg til å arbeide med i vår 
menighet fra 1. september 2008. 
 
Stillingen er et 3-årig prosjekt, men 
det søkes om å få opprette en fast 
stilling når de 3 årene er gått. Inntil 
det skjer, må stillingen finansieres 
av vår menighet. Allerede har 
mange meldt seg til givertjenesten, 
og vi regner med at når flere skjøn-
ner hvor viktig dette er, og hvor hel-
dige vi har vært som har fått den 
rette personen, vil mange flere støtte 
opp med små eller store gaver. Dette 
klarer de i andre menigheter i vårt 
prosti, så vi regner med at det og 

skal lykkes hos oss. Det er også 
kommet inn flere større engangs-
beløp, og det jobbes iherdig med å 
få støtte fra næringsliv og kommu-
nen.  

 
Bærebjelken disse 3 åra vil likevel 
bli givertjenesten. Derfor utfordres 
DU som leser dette til å gi en fast 
gave, større eller mindre. Dersom du 
oppgir ditt personnummer til menig-
hetskontoret, vil beløpet bli rappor-
tert til likningmyndighetene, og du 
får 28% skattefradrag for beløpet 
(mellom 500 og 12.000 kr.) På web-
siden www.kopervikkirke.no lig-
ger innbetalingsbrosjyre. Den kan 
også fås på menighetskontoret, eller 
du får den tilsendt ved å ringe 

kontoret: 52857569/ 52857566. 
E l l e r  s e n d  e n  m a i l  t i l 
kopervik@karmoykirken.no, og 
be om brosjyre event. still de spørs-
mål du måtte ha i forbindelse med 
givertjenesten. 
 
Kopervik menighet er avhengig av 
DIN STØTTE for å klare dette 
3-årige løpet. Ungdommene trenger 
en ungdomsutvikler, og det er 
fantastisk at Gud har svart på 
ungdommenes og vår bønn om hjelp 
i ungdomsarbeidet. Etter visitasen i 
vår menighet i 2006 skrev biskop 
Ernst Båsland i sitt visitasforedrag 
at menigheten vår burde prioritere å 
ansette en ungdomsdiakon, og nå 
har vi fått han! Nå har DU anled-
ning til å være med i dette tros-
prosjektet med DIN gave. Det følger 
velsignelse med å gi, og ”Gud elsker 
en glad giver”! (2.Kor.9,7) 
 
I neste nr. av Kirketorget håper vi å 
få til et intervju med Einar Andreas-
sen. Da er han begynt i stillingen, og 
vi gleder oss alle til å bli kjent med 
han! 

AVN 

Nytt fra Kopervik menighet: 
 

UNGDOMSUTVIKLER ANSATT I KOPERVIK MENIGHET 

A llerede er det kommet inn flere gaver til stillingen. 
Det første og største beløpet som er kommet, er på 

150.000, som er gitt anonymt. Styret for Ungdoms-og al-
derssenteret har gitt 50.000, og Stiftelsen ”Smørstakk”, 
som nettopp er avviklet, har gitt det gjenstående beløpet 
på kontoen, ca 64.000,- til stillingen, siden det var en stif-
telse med ungdomsarbeidet i menigheten  som målsetting. 
Og fordi vi har fått en diakon i stillingen, så dekker Diako-
nistiftelsen 25% av lønnen. I tillegg har flere kirkeringer 
og enkeltpersoner forpliktet seg på mindre beløp. Vi i me-
nighetsrådet er svært takknemlig for alle gavene, og også 
for at noen er villige til å ta på seg ansvar for denne stil-
lingen i tre år. 
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Fra 8. -13. april arrangerte Kopervik m
av menighetens aktiviteter og tilbud b
vises glimt fra speidernes grillfest i 
laget bålvarm appelsinsaft, stekte pinn
 
På disse sidene ser vi Kopervik m
Senteret, 4-åringer med hver sin lilje 
åringer på gudstjenesten søndag. Der 
Ten-singkoret Synzigus sin konsert p
 
Kirkedagene i 2009 blir i uke 13. Vi hå

Glimt fra KirkedageGlimt fra KirkedageGlimt fra Kirkedage
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menighet ”Kirkedagene i Kopervik”, en uke da mange 
blr synliggjort på en spesiell måte. På forsida av bladet  

Liarlund, der barnekoret Shalom  sang og speiderne 
nebrød, marshmellows og bananer.  

menighets barnehage på besøk hos Eldretreffet på 
på undretur i kirka og  utdeling av barnebibel til 4-
deltok konfirmanter v. dåpen. Søndag den 20. hadde 

på Senteret. 

åper på like god oppslutning da som i år! 

ene i Kopervik 2008ene i Kopervik 2008ene i Kopervik 2008   
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Torhild Jansen: Jeg har ikke fast plass, men liker 
meg helst i midten og sit-
ter på Stangelandssiden 
fordi mannen min, Hans 
Henry, og hans familie, 
som er fra Eide, gjorde 
det.  Jeg kunne tenkt meg 
å flytte lengre fram, og 
liker at presten står ved 
lesepulten. 
 
 
 

 
Torleiv Thomassen: Nei, jeg har ikke fast plass, men 

sitter vanligvis i midten, 
for der har jeg bedre 
oversikt over det som 
skjer. Kona mi Elisabeth 
er fra Brekke, og hennes 
familie har tradisjonelt 
sittet på Stangelandssi-
den, så derfor pleier vi 
sitte der. Syns og det er 
best at presten står på 
talerstolen. 

Liv Skeie: Jeg har ikke fast plass, men et fast område, 
og det er i bakre halvdel til venstre, men ikke under 
galleriet. Jeg var vant med å sitte på venstre side fra 
Avaldsnes, der jeg er fra, og Arnes familie pleide 
også å sitte på venstre side, så det ble dobbel tradi-
sjon! Kunne tenkt meg å flytte en benk eller to lengre 
fram, men det er det samme hvor presten står, bare 
jeg ser han! 
 
 
Ann Karin Lundberg: Ja, jeg har fast plass, og sitter 
langt bak på høyre side, der jeg først satte meg da jeg 
begynte å gå i kirka. Jeg har fått høre etterpå at folk 
fra Kopervik pleide sitte på venstre side!  Det er vel 
helst fordi en ønsker å være litt anonym, og ikke har 
lyst å stikke seg fram, at en sitter langt bak, og jeg 
kan ikke tenke meg å sitte lengre framme. Derfor er 
det og greit at presten står på talerstolen, hvor en let-
test ser han. 
 
 
Karin Kristoffersen: Ja, jeg har fast plass, av gam-
mel vane, og det er på sørsiden under galleriet. Men 
jeg kunne tenkt meg å flytte lengre fram. Uansett liker 
jeg best at presten står på talerstolen. 
 

Kopervik kirke ble bygget i 1861 som et samar-
beidsprosjekt mellom to kommuner, Kopervik og 
Stangeland, som var en by-og en landkommune. 
Det falt seg naturlig den gang for Koperviksbuen 
å sitte på venstre side (Koperviksiden), mens folk 
fra Stangeland kommune, (Brekke, Eide og 
Stokkastrand inkludert), ble sittende på høyre 

side (Stangelandssiden). Er dette et mønster som 
har holdt seg opp til i dag? Og hvordan har det 
seg at mer enn halve menigheten blir sittende 
under galleriet på hver gudstjeneste? Redaksjo-
nen har spurt noen faste kirkegjengere gjennom 
30-40 år eller lenger om dette og andre ting, og 
fant følgende svar på disse spørsmålene: 

FAST PLASS I KIRKA- GÅR DET AN? 

1: Pleier du å sitte på en fast plass, og i så fall hvorfor og hvor er den? 
2: Kunne du tenke deg å sitte lengre framme hvis du sitter bak midten, for å se og høre bedre? 
3: Liker du at presten står på talerstolen eller ved lesepulten foran alteret?  

Tegn.: Hans Johan Sagrusten 



Kirketorget 9 

Helga Servan: Som medlem av Kirkekoret vil jeg si at 
det er absolutt kjekkest når 
vi synger fra galleriet og vi 
ser det er folk i kirka! Det 
hender vi tror det er bare 10-
20 stykker til gudstjeneste, 
og så, under ofringen, viser 
det seg å være 3-4 ganger så 
mange. Av denne grunn står 
nå koret stort sett framme, 
for det er kjekt å se hvem vi 
synger for! Men som Koper-

viksbu sitter jeg vanligvis på venstre siden, og ofte un-
der galleriet, men kunne godt tenkt meg å sitte mye 
lengre framme, egentlig, og at mange flere gjorde det. 
 
 
Issam Abou Assi: jeg har vært lærer og kirkegjenger i 
mange år, og som innflytter kan jeg godt sitte hvor som 
helst. Men jeg ser etter folk jeg kjenner og sitter der de 
sitter. Er der ingen, setter jeg meg litt langt bak under 
galleriet. Det er bare blitt sånn, jeg vet ikke hvorfor! 

Vi får også klager, bl.a. på manglen-
de kantklipping. Graset gror fort, og 
vi mangler både tid og ansatte til å 
klippe så ofte det trengs. 
 
Mange pårørende steller svært fint 
med gravene sine. For å høyne hel-
hetsinntrykket av kirkegården, vil vi 
oppfordre pårørende til å ”klippe” 
kantene rundt sine graver.  
 
Takk til de mange som tar ”ekstra 

tak” når kirkegården besøkes.  
 
Vi vil også nevne at plastvasene skal 
settes tilbake i stativene etter bruk. 
Om dette ikke blir gjort, kan vasene 
blåse ut på plenen for så å bli knust 
av klippemaskinene. 
 
Glassvaser og  syltetøyglass må ikke 
lagres bak gravsteinen, dette kan 
resultere i store mengder glasskår 
når kanteklipperen brukes. Husk 

også å sette vannkannene og annet 
utstyr tilbake etter bruk.  
 
Så ønsker vi hverandre en fin som-
mer med velstelte kirkegårder.  
 
Takk for hjelpen!  
 
Hilsen 
oss på kirkevergekontoret og 
kirkegårdsbetjeningen. 

Vår- og sommerstell på kirkegårdene - en huskeliste: 
Klippe- , plante- og lukesesongen har startet på kirkegårdene våre. 

Vi er i full gang med plenklippingen og får mange telefoner om velstelte kirkegårder. 

Etter denne rundspørringen ser det ut til at en 
snart 150 år gammel tradisjon med å sitte der fa-
milien har pleid å sitte, har holdt seg nokså sterkt. 
Og jeg er sikker på at du som leser dette, kjenner 
mange flere som holder på denne tradisjonen! 
Hvis en trives der en sitter, så hvorfor endre på 
en så  gammel vane? Selv om de gamle kommu-
negrensene ikke eksisterer lengre. Og by/land 
forskjellene er utvisket.  

Men skulle en ønske seg lengre fram, for å se og 
høre bedre, som de fleste i denne rundspørringen 
gjør, ja da er en altså ikke alene om å ønske det, 
og dermed kunne egentlig flere flytte på seg uten 
at en ville stikke seg ut? Slik at en fikk bedre kon-
takt med det som skjer ”der framme”. Verd et for-
søk? 

Tegn.: Hans Johan Sagrusten 
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post@karmtrykk.rl.no 

 

Kolbeinsen Elektrosenter a.s 
 

Anna Eegsgt 1 - 4250 Kopervik 
 

Telefon 52 85 11 88 

Postboks 177, 4291 Kopervik 
Telefon 52 84 48 88 

4250 Kopervik 
Tlf: 52 85 63 33 

5508 Karmsund 
Tlf: 52 83 11 61 

4280 Skudeneshavn 
Tlf: 52 82 82 07 

4270 Åkrehamn 
Tlf: 52 84 54 94 

KJØKKENFORNYING, MIAS KJØKKEN, BAD OG GARDEROBER 
 

DU FINNER OSS PÅ BYNES - 52 85 66 87 

 
 
 
 
 

Israelsk hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND 
Tlf. 52 85 02 09 

 

 
 
 
 
 
 
 
                Kopparen, tlf. 52 85 21 20 
                4250 Kopervik 

 

 
 
 
 
 

4250 Kopervik 

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK         TLF. 52 85 31 10 

KARMØY 
FOLKEHØGSKULE 

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

SELSKAPSLOKALER 

 

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

Malvin Ferkingstad 
Mobil 971 21 611 

 

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY 

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

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

4291 Kopervik 

”Tankene våre har mye større kraft 
og betydning i vårt daglige liv enn 
de fleste av oss er klar over. ”Som 
mannen tenker i sitt hjerte, slik er 
han”, står det i en eldre oversettelse 
av Salomos ordspråk i det gamle 
testamentet. Irrasjonelle tanker 
skaper uhensiktsmessige følelser og 
usunn atferd. Rasjonelle tanker 
skaper hensiktsmessige følelser og 
sunn atferd. Når tankelivet fornyes, 
forvandles livet, dvs. adferd og 
følelser. 
 
Vi kan bli forandret. Vi trenger ikke 
ha samme følelses- og atferds-
mønstre som vi har i dag, resten av 
livet! De fleste av oss har noe vi 
skulle ønske annerledes i egne følel-
ser og atferd. Noen av oss føler oss 
fanget i vårt eget reaksjonsmønster, 
og aner ikke hvordan vi skal bli sun-
nere og mer modne. Forandring, ja 
forvandling er mulig! ”La dere for-
vandle ved at sinnet fornyes”, står 
det i Romerne 12,2. Det er våre 
bevisste og ubevisste tanker som 
former følelser og atferd.  
Rasjonelle tanker er i tråd med vir-
keligheten og Guds Ord, de er sanne 
tanker. Dette kurset bygger på Guds 
Ord og kognitiv psykologi. Innhol-
det er sunt og bunn solid, og kan bli 

til stor hjelp videre i livet.  
 
Vi skal se på hva i eget liv vi kan 
forandre, og hva vi ikke kan forand-
re. Vi skal også se på hvordan vi kan 
oppdage og endre irrasjonelle tanker 
ved hjelp av ”Tankeundersøkelse”. 
Men først skal vi legge grunnlaget 
ved emnet: Bibelsk grunnlag for 
sinnets fornyelse. Jeg tror de som 
deltar på kurset vil oppleve under-
visningen jordnær, nyttig og beri-
kende, ja til stor hjelp. Teleios Nor-
ge har holdt dette kurset i 20 år i 
mange menigheter rundt om i landet, 
med svært gode tilbakemeldinger.” 
 

Nytt Teleioskurs 12-13 september! 
 

”Fornyet sinn – forvandlet liv” 

Vi har bedt Kjell Ånensen, kursholderen, om å skrive en kort presentasjon 
av kurset,  som holdes fredag kveld og lørdag formiddag på Senteret. 

 Kurset er åpent for alle! Påmelding til Kopervik menighetskontor.  

 



Kirketorget 11 

 
 
 
 
 

  vigde 

 
 
 
 

  døde 

 
 
 
 

  døpte 

  Kirkelige handlinger 

24. feb Karl Dahl  (Åkra kirke) 
02. mar Rebekka Sund 
16. mar Ingeborg Apeland 
16. mar Ole Jonas Skår 
16. mar Stine Victoria Mæhle 
16. mar Synne Sønstabø 
23. mar Brage Jenssen 
23. mar Oda Helen Utseth Gangstø 
30. mar Maja Blikra 
30. mar Milla Torbjørnsen 
13. apr Sebastian Kristoffersen 
20. apr Jørgen Våge 
20. apr Sindre Jakobsen 
01. mai Hedda Moastuen 
01. mai Eirik Hagen Nikolaysen 
01. mai Mathias Svendsen 
11. mai Andreas Rundhaug Rovik 

20. feb Frida Marie Kolbeinsen 
29. feb Carmen Astrid Hårvik 
08. mar Peder Andreas Stensen 
12. mar Magnus Sakkestad 
16. mar Ingrid Sofie Hanstvedt 
19. mar Hans Brekke 
26. mar Anna Johanne Kvilhaug 
28. mar Magnhild Eide 
04. apr Dagny Handete Haaland 
10. apr Odd Wenon Solheim 
16. apr Lilly Langeland 

15. mar  Elena Lacatus og Karl Martin Mannes 

Kopervik menighet tilbyr bibeltimer til høsten 
 
Sett av disse datoene til høstens bibeltimer: 
16.10, 30.10,13.11 og 27.11! 
Hovedtema blir Den Hellige Ånd, som blir belyst ved fire del-
temaer: 
• D. H. Å.s ledelse og gjerning i hverdagslivet 
• Hva betyr pinsen for meg? 
• Ånden fra A til Å i Efeserbrevet 
• Nådegavene i Nytestamentet og i mitt liv. 
Talere blir Berit Helgøy Kloster, Kristian Støle, Jon Sverre Ser-
van og en til. Det blir enkel kveldsmat og anledning til å stille 
spørsmål. Tidspunkt: kl. 19.00-21. 

 Sted: Senteret. Se nærmere annonsering før oppstart. 

 
STOR TAKK TIL KONFIRMANTENE 

som samlet inn kr. 62.000,-  
til Kirkens Nødhjelp under årets fasteaksjon. 

Dere var flinke!!!! 

 
HUSK FRIVILLIG KONTINGENT 

TIL BLADET!  
VI ER AVHENGIG AV DIN STØTTE! 

Girokonto: 33156106629 

 

Kirketorgets lesere 
ønskes en 

 
GOD SOMMER 



Ein skule i slummen 
i Guatemala City 

 
Familien TorsteinTorbjørnsen, saman med familieven-
ner, var i januar på reise i Guatemala og  besøkte  m.a. 
ein skule som dei har hatt som hjelpeprosjekt i nokre 
år. Prosjektet starta med at Kari Torbjørnsen jobba 
som lærar der for sju år sidan. Det ho såg og opplevde, 
var bakgrunnen for at familie og venner kvart år sen-
der økonomisk støtte til skulen. 
 
Skulen ligg i forstaden Carolingia i Guatemala City. 
Den blei starta som eit hjelpeprosjekt av Petter Skauen 
i Kirkens Nødhjelp etter det store jordskjelvet i 1976. 
Prosjektet skulle gi unge jenter kompetanse i maskin-
skriving slik at dei kunne få jobb. Skulen er seinare 
blitt utbygd til å bli ein fullverdig barne- og ungdoms-
skule med 100-150 elevar.  
 
Barna skal betale 100 quezales (ca. 75 n.kr.) i skule-
pengar pr. månad. Ca. 2/3 av barnas foreldre klarer 
dette. Om lag ein firedel har reduserte skulepengar og 
resten får gå på skulen fritt fordi foreldrene ikkje har 
noko å betale med. Nokre av foreldrene er alkoholiser-
te eller narkomane. I mange heimar har far berre dratt 
sin vei, og mor sit att med barna. Enkelte barn har 
besteforeldrene måtta ta seg av. Dei har heller ikkje 
mykje til livsopphald. Det fins ingen offentleg pen-
sjon, og eldre må klare seg med det dei får av familien 
eller andre. Skulen blir såleis ein sosial institusjon som 
tar vare på barna slik at dei ikkje havnar på skråplanet 
i tidleg alder. 
 
I nærområdet herjar undomsbandar o.a. i kjent mafia-
stil, med truslar, ran og drap. Både elevar og lærarar 
blir truga. Likevel står desse lærarane på for å gi barna 
i området eit sårt tiltrengt opplærings- og omsorgstil-
bod. Dei sju lærarane kan heller ikkje vera trygg på 
om dei får lønn for neste månad. Det avheng av om 
skulen får nok inntekter. Likevel står dei i jobben. Ein 
kjenner stor respekt, undring og takksemd når ein opp-
lever slikt. 
 
Når ein så ser alle dei vakre og tilsynelatande glade 
barna (mange har psykiske skader) som leikar i skule-
gården, då får du ein  klump i halsen og får hug til å 
gjera noko for å hjelpe. Ein kan ikkje berre vera tilsko-
dar til den imponerande oppgåva som denne skulen 
utfører, seier Torstein. 
 
Det er bygd ein ny etasje på ein del av bygningane. 
Denne står utan dører og vindauge fordi ein ikkje har 
pengar til å fullføre arbeidet. Kostnaden er 20.000 
n.kr. Dette må vi kunne klare å samle inn som eit eige 
prosjekt, meinte Torstein. Aksjonen er i gang, og i 
skrivande stund er det kommen inn om lag 13.500 kr.  
 
Vil du vera med å gi ei gave til prosjektet, er konto-
nummeret 3315 20 70212. 

Eldbjørg saman med Dag Olav Åse og 
mor hans Sigrun Åse utafor skulemurane. 

Kari saman med barn i skulegarden. 

 Rektor Norma Sanchez og eit par av lærarane. 

I klasserommet til 5. klasse 


