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For noen dager siden var det en kar her i 
Kopervik som sa det til meg om lag slik: 
"Du som er prest er vel så flink og stolt at 
du ikke trenger Jesus?" 
 
Jeg svarte da at jeg alt i unge år hadde 
erfart at jeg trengte Jesus - og at slik opp-
lever jeg det stadig 
 
Etterpå har tankene mine tumlet litt vide-
re med spørsmålet. Jeg husker tilbake på 
unge år med "Jesus-vekkelsen" på 70-
tallet. Jesus var svaret! Det var helt en-
tydig. Svaret på vår lengsel etter helhet, 
noe som kunne gi livet mening og mål. 
 
Unge som hadde rotet seg bort i rusmis-
bruk fikk hjelp i unge fellesskap preget 
av begeistring for Jesus. Sangene var 
enkle, direkte og varme. Bønn og bibel-
lesning var like naturlig som mat og drik-
ke. 
 
Trenger jeg Jesus i dag? 
 
La meg gjøre et lite tankeeksperiment. 
Hvordan måtte jeg ha vært dersom jeg 
ikke skulle hatt bruk for Jesus? 
 
 Vel, dersom jeg var overbevist om at alt 
i tilværelsen var likegyldige tilfeldigheter 
så kunne Jesus ikke være noe unntak, og 
da trengte jeg ikke ham framfor noe an-
net. Eller hva skulle jeg med Jesus der-
som min gudstro eller religion var slik at 
den ikke ga rom for skyld og soning, til-
givelse og kjærlighet? 
 

Jeg opplever at livet og troen min lever i 
en stadig runddans av skapelse, fall og 
gjenløsning. Jeg fryder meg over alt som 
er godt og vakkert. Jeg forferdes over alt 
som er vondt og ondt både rundt meg og i 
meg. Jeg finner tilgivelse, oppreisning og 
stadig mot til å starte på nytt nettopp hos 
Jesus, Guds enbårne Sønn. 
 
Han bekrefter alt det gode og vakre. Han 
lider til døde over alt det vonde og onde. 
Han er selv Guds offerlam som ved sitt 
blod kan rense meg og deg for all urett. 
Ikke bare én gang, men hver eneste gang 
vi trenger det. 
 
Jeg ser at jeg trenger dette hver gang jeg 
våger å se sannheten om meg selv. 
 
Er det ikke slik da at prester er så flinke 
og stolte at de ikke trenger Jesus? 
Det finnes sprukne kar i alle land, men eg 
har til dags dato tilgode å treffe på en slik 
prest. Noen av oss kan nok i det ytre lett 
virke "linke og stolte". et har gjerne noe 
med roller og utdanning å gjøre. Bak det-
te er vi som alle andre av Jesu venner. Vi 
trenger Guds tilgivende kjærlighet slik 
den rekkes oss i Sønnen Jesus Kristus. 
Vi trenger også fellesskapet av tilgitte 
syndere som samles i hans navn. 
 
Jeg trenger Jesus! 
Jeg er ikke alene om det - hva med deg? 
 

      sogneprestens 

                spalte 
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Den norske kirke har nå etablert et 
eget web-sted rettet mot ungdom, 
"Ung i kirken". "Internett blir stadig 
viktigere som kommunikasjons-
form i forhold til ungdom. Det er 
nødvendig at kirken er på banen. 
Dette er bakgrunnen for etable-
ringen av nettstedet www.kirken.
no/ung", sier Kirkerådets ungdoms 
konsulent Einar Andreas Weider. 
 
"INTERNETT ER  EN VIKTIG 
ARENA FOR Å NÅ UNGDOM 
MED EVANGELIET" 
"Vi tror at en viktig mulighet er å bru-
ke denne kommunikasjonsformen til å 
presentere kristent ungdomsarbeid på 
en god måte overfor ungdom, og der-
med bidra til at flere får vite om de 
kristne ungdomsmiljøene. Vi legger 
vekt på at nettstedet skal ha kontinu-
erlig oppdaterte reportasjer og artikler 

som gir glimt fra ulike former for 
kristent ungdomsarbeid, både i kirke-
lig regi og i regi av de ulike kristne 
organisasjonene." 
 
HVA INNEHOLDER NETT-
STEDET? 
- bibelstoff og forkynnelse 
-bibeltekster med korte andakter og 
appeller 
-aktuelle tema, for eksempel konfir-
masjon 
-informasjon om ulike arrangementer, 
festivaler og kurs, 
-en nasjonal "hva skjer-oversikt" for 
ungdom 
-bibelskoler, folkehøyskoler, utdan-
ningssteder 
-kristelige nettmagasiner 
-linker til lokale nettsteder for ung-
domsarbeid (kor. klubber, etc.). 
 

"En vil stimulere til at det kristelige 
ungdomsarbeidet lokalt kan bruke  
Internett aktivt for å nå ungdom.", sier 
ungdomskonsulenten. 

KIRKETORGET synes  
Internet høres ut til å være 
ikke bare en informasjons-
kilde men og et viktig sup-
plement til det arbeidet som 
vår menighet i Kopervik  
driver for ungdom, og som 
dette nummeret av bladet 
ønsker å gi et glimt av. 
 
TA EN TITT OG SE OM 
IKKE HER ER NOE OGSÅ 
FOR DIN UNGDOM! SE 
NEDENFOR. 

  UNG I KIRKEN: 

KIRKEN PÅ NETT MED UNGDOM 

AKTIVITETSOVERSIKT - 
   Ungdoms- og Alderssenteret 

KFUK/KFUM speidere:

KFUK/KFUM speidere:  

 
3-5 klasse 

 
Meiser og ulvunger: 

Hver tirsdag kl 17.30-18.45 i Liarlund. 

 
Flokkleder: Erling Endresen 

 
6. klasse og oppover: 

 
Jenter: 
Tirsdager fra 18.00-19.30.  

Gutter: 

Onsdager fra 18.00-19.30.  

 
Gruppeleder: Solveig Leikvoll 

Shalom - barnekor 

 
4-7 klasse. 
 
Øvelse hver mandag fra 18.00.  

 
Kontaktperson: Tone Kallevig. 

Siloa - barnekor  
5-8 åringer. 
 
Øvelse annenhver onsdag fra 17.00-17.45. 
 
Kontaktperson: Åshild Koch 

TrŒkk-20: 
 
Ungdomsklubb fra 8. klasse. 
 
Annenhver fredag fra 20.00 
 
Kontaktperson O.A. Øygarden. 

Synzygus - Ten-sing kor 
 
Fra 9. Klasse og oppover.  

Hver fredag fra 18.00-20.00. 
 
Kontaktperson: Solveig Leikvoll 
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Har dere opplevd å bli 
"uglesett" av de 
voksne i menigheten 
nå når dere ikke  
lenger er søte og små, 
men begynner å  
markere dere som  
ungdom med særpreg? 
 
Ja, he-he. Det er vel ikke 
så rart heller, sier Knut 
Melvær og ler mens han 
sveiper en lang hårlokk 
bak øret. Men, legger han 
forklarende til, vi markerer  
oss ikke mest ovenfor de voksne. Det er mer for å vise 
at vi tør være oss selv ovenfor andre ungdommer. 
 
Kanskje det er mer en reaksjon på kjøpepresset vi unge 
er utsatt for, sier Odd Martin Skålnes. Du må ha den 
og den T-skjorta f. eks for å bli regnet med. Vi vil kle 
oss og se ut som det passer oss. Vi vil være oss selv. 
Dessuten har de som har vært unge før oss også skilt 
seg litt ut fra de eldre både i musikkvalg og hår- og 
klesmote. 
 
Jeg brukte med vilje ordet "uglesett" fordi ugla er jo 
kjent for å stå for lærdom og klokskap. Kan det tenkes 
at de voksne egentlig ønsker å overføre noe av sin 
livslærdom til dere unge?  
 
Det kan godt være, sier Knut. Men jeg har aldri opp-
levd at voksne i menigheten kommer bort og snakker 
med oss etter en gudstjeneste for eksempel. Da står de 
unge for seg og de eldre for seg. Og vi har ikke mot til 
å gå bort til de voksnes grupper. 
 
Ville samtalen tatt slutt dersom noen voksne kom bort 
til ungdomsflokkken? 
 
Det kom an på hva samtalen dreide seg om, tror jeg, 
sier Odd Martin. Men dersom noen kom for å vise at 
de brydde seg om oss, ville vi satt pris på det. Vi snak-
ker jo med våre foreldre. Jeg tror at hvis veiledningen 
var positiv, ville det bli tatt i mot, nikker Knut. Men 

enveis-kommunikasjon og 
ubegrunnet kritikk, har nok 
alle mennesker vanskelig 
for å fordøye. 
 
For noen år siden opp-
levde jeg at en eldre dame 
satt og holdt seg for  
ørene under en Tensing-
opptreden på Senteret. 
Det var vanskelig å gle-
de seg over sangen fordi 

hun fikk så vondt i ørene, sa hun etterpå. 
 
(Nå må det sies at damen hadde plassert seg temmelig 
nær høytalerne.)  
 
Er det mulig at ytringsformer eller utseende stenger 
for dialog mellom generasjonene - og at dette går beg-
ge veier?  
 
Når vi synger og spiller er det mest for at andre unge 
skal kjenne seg igjen i musikkformen og føle seg vel-
kommen. Men vi kan også spille andre typer musikk, 
når vi har mer voksne tilhørere, sier Odd Martin. 
 
I Johannes-evangeliet ber Jesus en bønn for alle dem 
som er kommet til å tro på ham, en bønn om at de må 
være ett. Da vil troverdigheten av budskapet hans bed-
re nå ut til andre. Har dere noen forslag til hvordan 
det kan bygges broer mellom de unge og de eldre i me-
nigheten? 
 
Å bli kjent med hverandre er en god måte å rydde vekk 
fordommer på, kommer det kjapt fra Knut. Jeg kunne 
godt tenkt meg at unge og eldre kom sammen på et 
slags seminar der en delte en felles hobby/interesse. En 
kunne tatt med en del tradisjonelle spill for eksempel 
sjakk/kinasjakk og noen datamaskiner. Så kunne vi 
lært hverandre og lært av hverandre og hatt det kjekt i 
lag. - Og så går det jo an å stikke innom på tensing-
øvelsene, vise at en bryr seg om oss selv om vi ikke 
lenger er søte og små, legger Odd Martin til.  
 

I.E. 

- er det uvilje mot å tilpasse seg eldres kulturformer eller.....? 

Kirketorget stilte spørsmålet til et par ungdommer som har gått "gradene" i Kopervik menighet. 
De har vært med i førskolegrupper, yngres, speidervirksomhet, barnekor, konfirmantarbeid og 
tensing-kor. 

"Saikoeple” under konserten i sommer (se s. 8)  

Knut Melvær, Helge Ditlefsen, Anders Borgenvik og  

Odd Martin Skålnes. 
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MELD DEG PÅ TIL 
HØSTENS NYE ALPHA-KURS SOM BEGYNNER TORSDAG 19. 09 KL. 19.00 - 21.30!

(NB: Egne ungdomsgrupper dersom flere ungdommer  ønsker å få dette kurset med seg) 

* Få med deg 10 
hyggelige kurs-
kvelder fram til 20. 
februar og en 
weekend på  
Grinde. 
 
* Dessuten invite-

res du og dine venner sammen med 
kursdeltakere fra hele landet til en 
FESTMIDDAG 24. januar 2003! 

* Kurset er svært rimelig, og du beta-
ler for kveldens servering når du 
kommer (eget "kokkelaug"!) 
 
MØT ANDRE MED SAMME 
SPØRSMÅL SOM DEG OM 
VIKTIGE TING I LIVET I ET 
TRYGT OG KOSELIG MILJØ 
 
ALLE ALDERSGRUPPER,  
UANSETT STÅSTED, TRO,  

HOLDNINGER ELLER INNSTIL-
LING: VÆR VELKOMMEN! 
 
Påmelding til menighetskontoret, 
tel. 52857566, eller Odd Einar  
Sørheim, tel. 52851944.  
 
Andre kontaktpersoner:  
Håkon Andreassen, Ingeborg Ellingsen, 
Synnøve Thorsen, Astrid Vestvik Nilsen. 

Kveldens hovedinnlegg var ved prost Gunnar Salomon-
sen som snakket om hva som inspirerer til å holde fram i 
tjenesten for misjonen. Han poengterte bl.a. storheten i å 
stå i Guds tjeneste og være i hans plan slik det er uttrykt 
i misjonsbefalingen, og at dette gjelder like mye både i 
de store og de små sammenhenger. Claus Muff hadde 
innlegg med tema: Min visjon for Karmsund. Han gav 
flere konkrete utfordringer til forsamlingen.  Anne Lin 
Ytreland og Einar Skeie deltok med fin sang, og det var 
god tid til god mat og drøs. 
Oppgavene i misjonen er mange, og man ønsker på  
denne måten å hjelpe hverandre til å finne sin plass eller 
å fortsette sin tjeneste.  

Odd Einar Sørheim. 

   MEDARBEIDERFESTMEDARBEIDERFEST  
                  –– INSPIRASJONSSAMLING INSPIRASJONSSAMLING  

Torsdag 29. august arrangerte områdeutvalget i NMS medarbeiderfest og inspirasjonssamling for 
frivillige medarbeidere som deltar i forkynner/vitnetjeneste eller med sang og musikk i Karmsund. 
Ca 50 stk. var samlet på Senteret. 

 

Sangglede med store og små 
 

Søndag 20. oktober kl 18 
avholdes den tradisjonelle konserten med 

korene i menigheten i Kopervik kirke. 
Sett av kvelden allerede nå! 

 

Salmekveld i Åkra kirke 
 

Søndag 29. september kl 18 
deltar kirkekorene i Åkra, Kopervik og Avaldsnes 

ved salmekveld i Åkra kirke. 
Tema for kvelden er Salmer 1997. 

Ny barne-
salmebok 
 
Den nye Barnesalmeboka 
vil bli tatt i bruk ved 
gudstjenester fra i høst. 

Gode medarbeidere får velfortjent hyllest 
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En speider våknet en morgen i en dam (i teltet) og utbrøt: 
Hjelp termosen min lekker!! 
 
Det var regnvann som strømmet inn. 
 
Yndlingssporten var gjørmebad - deretter ca 2 km lett 
jogging - til nærmeste badevann. 
 
Noen mente at vi kunne bare brenne teltene - så fikk vi  
keramikk...… 
 
Sykestuas morsomste skade var en speider med ett  
kronestykke - i hvert nesebor… 
 
7000 speidere på en plass. Til leirbygging, aktiviteter,  
leirbål og  kristent felleskap. Under mottoet LIV - i leiren 
 
Og vi var der. 29 speidere og ledere og lederbarn fra  
Kopervik. Vi husker nok gjørma ganske godt, og det tar en 
stund til teltene blir som før. 
 
Det var nok et utall av lett fortvilete foreldre og  vaske-
maskiner som strevde med å få bort leirjord og gjørme fra 
klær og sko og soveposer og ..… ja. 

Norges KFUK og

Svar:  
Ingen. Liberale teologer stiller 
seg tvilende til om lyspærer vir-
ker. 

1: 
Hvor mange mange liberale 
teologer trengs for å skifte en 
lyspære? 

Svar:  
Den som lever i Bibelens lys 
behover ingen lyspære 
 

2: 
Hvor mange konservative teolo-
ger trengs for å skifte en lyspæ-
re? 

ke forskjell på 

4: 
Hvor mange ate
å skifte en lyspæ

Svar: 50. En som skifter 
lyspæren og et 49 manns or-
kester som spiller Onward 
Christian Soldiers. 

3: 
Hvor mange frelsessoldater 
trengs for å skifte en lyspære? 

7 gåter med s7 gåter med s
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Men det å være sammen og flytte grenser, grine litt og 
lengte hjem, steke 40 koteletter på en gang, spise lapper 
med bålsmak, følge hverandre på do, spille gitar i teltet, 
ligge i soveposen og småprate om alt mulig, og le masse 
fordi man er så trøtt at alt er hysterisk morsomt, se  
speidere rundt seg overalt, våkne til lyden av en mårrasur 
trompet, prøve å få fyr med våt ved, ligge i en gummi-
madrass i sola og la humla suse, få leirfresmerket, få brev 
hjemmefra og bli litt forelska ........ glede seg til å komme 
hjem til dusjen, senga og katten. Slik er det å være på 
leir. 
 
Dessuten - når man står i dokø med søle til midt på 
leggen - gjør man seg noen tanker om et besøk i en 
flyktningeleir. Hvor mange som lever under slike  
forhold, i uvisse, over lang tid, med lite mat og dårlig 
utstyr? Da får noen få dager i søla, med rikelig mat, 
rent vann, nok  klær og utstyr, samt hjemreisen få 
dager unna - en smule nyttig perspektiv. 
 

Solveig 

g KFUM- speidere 

Svar:  
Ingen. De bruker ikke lyspæ-
rer, bare stearinlys. 

5: 
Hvor mange katolikker trengs 
for å skifte en lyspære? 

Svar:   
Ingen. De ser ikk
lys og mørke. 

eister trengs for 
ære? 

samme tema..samme tema..  

Svar:  
Alle, alle vil de ha med... 

6: 
Hvor mange søndagsskolelæ-
rere trengs for å skifte en 
lyspære? 

Svar:  
10. En som skifter lyspæren og 
ni som lurer på hvorfor kateke-
ten ikke kan gjøre det. 

7: 
Hvor mange organister trengs 
for å skifte en lyspære? 
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Til stede var over to hund-
re betalende, pluss mange 
aktører og andre involver-
te, på et rusfritt arrange-
ment som var et samarbeid 
mellom Kulturhuset ved 
gamle Kopervik skole og 
Kopervik menighet. Helt 
fritt for annet bråk enn  
flere timers høy musikk av 
ymse slag. Lokale band 
var invitert og Ten Sing 

her i Kopervik, Synzigus, 
stilte med nylaget collage 
der kampen mot rasisme 
var tema. Mange voksne 
var der også. Sånt er 
klokt!  – Og hvorfor ikke 
markere at Kirken vil være 
der folk er og for unge 
mennesker også. Midt i 
mylderet et kapell. 

 
Lars Harald Tjøstheim. 

Med skolegården som ramme og en lastebil 
som scene. Klart det hørtes utover byen, alt 
fra Ten Sing til tyskinspirert industrirock. 

Noen band debuterte for anledningen. ”Blå lastebil”, bestående av Siri 
Andreassen og Annette Servan, gjorde suksess med sjøllaga sanger 
og norske tekster. Enkelt og bra, for å bruke bandets egen knappe 
stil. 

Ten Sing med trøkk og mening. Slik opplevde vi  collagen der Beatles 
blandet seg med Bibelord, moderne lignelser, talekor tunge rytmer, alt 
like naturlig som at ”Jesus elsker alle barna” rammet inn det hele. 

Midt i all lyden et stille sted. Kors og grue av  brostein, bønneglobe og 
alter, prest og kateket. Noen  skrev bønnelapper for noen de tenkte 
på, mange tente lys for verden, og druer fikk de alle som ville. 

Under Vikingfestivalen gikk en kjempe-
messig ungdomskonsert av stabelen. 
Underlig lite gjenlyd i media.  
Desto mer hos de som var der. Det gav 
definitivt gjenlyd hos naboene og hele 
Kopervik sentrum. Hvis du var en av 
dem som lurte på hva du hørte bringer 
Kirketorget her noen bilder og lovord 
om det hele. For dette var bra. 

KAMP MOT RASISME SOM TEMA 
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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 01 34 
 

 
Tannteknisk 
Laboratorium 
 
Telefon 52 85 25 66 
R. Amundsensgt. 12 
Postboks 323 
4291 Kopervik 

 

 

 

 
 

DØGNVAKT 
5 2  7 1  5 4  4 0 

Ferkingstadgt 2 
5529 HAUGESUND 

Tor O. Klung land  

(Fortsatt fra side 12) 
Barn sitter uten sikring i bilen. Men 
det går som oftest godt, sier de. Blir 
de stoppet og får bot, er politimenne-
ne lette å bestikke. Å stjele fra stats-
kassen eller  menighetskassen synes 
de ikke er så galt. De 
hjelper jo familien sin 
til bedre økonomi 
 
Bibelens bud og sam-
funnets lover er ikke så 
"personlig" viktige som 
klanenes regler for 
skam og ære. Det er 
klart vi føler kultur-
kollisjonene når vi bor 
og arbeider så tett innpå 
menneskene i landsby-
en og rundt om i me-
nighetene som vi gjør. 
 
Overtro og magi. 
Det tristeste vi møter i menighets-
livet, fortsetter Ove, er å se og opp-
leve at åndetroen og magien sitter så 
fast fremdeles. Også blant velutdan-
nede mennesker. En lege kan ha en 
meget god forståelse av kreftcellenes 
unormale deling. Han kan operere 
kreftsvulster og etterbehandle med 
stråling. Men han kan like gjerne 
nikke samtykkende når de pårørende 
hevder at noen har kastet denne syk-
dommen på 
pasienten ved 
magi. For 
hvem kan si 
hvorfor pasien-
tens celler 
plutselig be-
gynte å dele 
seg ukontrol-
lert? Magi blir 
oftest svaret 
når brå ulykker 
hender. Selv kristne tror at trollmenn 
kan skape seg om til ville dyr og ete 
mennesker.  
 
Det er da vel ikke vanskeligere å 
godta enn levende bilder på TV-
skjermen? Eller misjonæren som står 
ute i bushen og snakker i mobiltele-
fon med sin kone som sitter milevis 
borte? 

 
Og nå oppegående utdannede men-
nesker forklarer vanskelige ting med 
magi, kan en tenke seg den frykt som 
overtroen skaper hos de som er  
analfabeter.  

 
En annen ting som er 
vanskelig å takle, er 
"plikt-høfligheten". En 
afrikaner kan ikke  
svare nei når noen ber 
ham om noe. De må 
svare ja selv om de 
ikke akter å gjøre det 
de har sagt ja til. Jeg 
blir irritert når noen 
ikke kommer som  
avtalt, sier Svanhild. 
 
Ja, det ble jeg også 
først, smiler Ove. Men 
etter en tid lærte jeg 

afrikanernes kroppspråk og talemåter 
ganske godt og greidde å finne ut hva 
personene egentlig mente. 
 
Jeg er kanskje litt for utålmodig jeg 
da, ler Svanhild. For jeg synes ennå 
det er vanskelig å få tak i hva kvinne-
ne egentlig mener bak plikthøflighe-
ten. Men det kommer vel kanskje av 
at de synes jeg er en merkelig kvin-
ne-utgave som ofte opptrer i manns-

rolle etter 
deres syn.  
Det er slit-
somt men 
også uhyre 
interessant 
å leve i 
dette spen-
ningsfeltet 
mellom to 
så ulike 
kulturer. 

Men vi føler likevel at vi har en vik-
tig rolle når vi forkynner det kristne 
budskapet med sin lære om likeverd. 
 
Vi oppfordrer menigheten til å være 
trofast i forbønn for Svanhild og 
Ove, som synes å ha en vanskelig 
oppgave i misjonens tjeneste. 
 

I.E. 

KULTURKOLLISJON 
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MILK er slett ikke noe ”bare”. 
 Miniledertrening betyr det.  I Koper-
vik menighet har 10-15 ungdommer 
årlig de seks siste årene gjennomført 
kursopplegget MILK. Fra sist års 
konfirmantkull oppgav 30-40 at de 
kunne tenke seg å delta på MILK 
året etter konfirmasjon. Hvor mange 
vi blir i år er pr. dato usikkert, men 
helt sikkert har vi en gjeng med oss 

dette året også. De gjennomfører 
noen kurskvelder med kateket og 
prest, er på tur sammen, og deltar 
som miniledere på konfirmantleir. 
Tenk på det, alle  i Kopervik menig-
het, vi har flere titalls 

”uteksaminerte” miniledere gående 
rundt her! 
 
VILT er årets nysatsing. Videre-
gående ledertrening er et forsøk på å 
følge noen av disse minilederne 
videre. Vi samarbeider med menig-
hetene i Haugesund om et felles 
VILT-kurs som alt er i gang. Kate-
keter og prester og ikke minst delta-

kere samles til kurskvel-
der i Kopervik, Rossabø 
og nye Udland kirke. 
Kurset lodder litt dypere 
i lederrollen og har et 
tydeligere preg av hva 
det er å være leder i 
kristen sammenheng. 
Hvem jeg er, hvem jeg 
er som leder og hvem 
jeg er som kristen, - det 
er sentrale tema.  
Arbeidsformene er vari-

erte og kreative. Vi var spente på om 
vi fikk noen i Kopervik med oss på 
dette, men vi er i gang med 3-4 av 
fjorårets MILKere og har positive 
forventninger til å være sammen med 
ungdom fra Haugesund.  

 LHT 

Aldeles VILT  
– eller bare MILK…? 

To  VILTre damer i steinhuset på Bru, Solveig  
Hatteland og Maria A. Størkson. Her fra MILK-tur i mai. 
Det gav mersmak og ny runde i røffe omgivelser på Bru 
med VILT-gjengen i år. 

 

Telefon 52 85 30 80 

Olga Hansen Kristiansen A/S 
Hovedgaten 48 
4250 Kopervik 

Tlf. 52 82 48 88 - Fax. 52 82 71 41 
Mob.: 911 78 170 - E-mail: t.g.f@frisurf.no 

Safety-Norge 
 

Kalvatrevegen 11 
 

Telefon 52 83 64 11 

 
SMIEN VERKSTED AS 

SKUDENESHAVN 
smijern og trapper 

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

 

 
 
 
 

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 

 

      HOV EDGATA 43                                 4250   KOPERVIK 
      INSTALLASJON   -   HVITEVARER    -    BELYSNING 
     AUTORISERT INNBRUDDSALARMINSTALLATØR 

   

 
 
 
 
 
 

www.seraco.no 

 
 
 
 
 

4250 KOPERVIK 

 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK                  TLF. 52 85 31 10 
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   vigde 

 
 

    døde 

 
 

    døpte 

 

   kirkelige handlinger 

Kirkevergen informerer 
om kirkegårdene våre: 
 
På grunn av flere henvendelser etter siste 
tids mediaoppslag om gravsteiner,  
ønsker kirkevergen å informere om eier- 
og ansvarsforhold når det gjelder grav-
minner på kirkegården. 
 
Etter gravferdsloven med forskrift og 
kirkegårdsvedtektene, er regelverk og 
bestemmelser som gjelder på kirke-
gården helt klare: 
• Gravstein er pårørendes eiendom - 

av den grunn vil og graveier være 
erstatningspliktig ved eventuelle 
ulykker. 

• Ved oppsett av gravstein skal denne 
være boltet med to bolter i sokkelen.  
Når arbeidet er utført etter gjeldende 
bestemmelser i regelverket, skal det 
ikke være mulig å vippe eller velte 
gravsteinen. 

 
Vi har likevel flere gravsteiner som er 
satt opp etter tidligere regelverk og  

bestemmelser.  Disse kan være farlige og 
bør kontrolleres av pårørende.  Ved mis-
tanke om stein som ikke er satt opp i for-
hold til gjeldende forskrift, kan kirke-
vergekontoret kontaktes.  Våre kirke-
gårdsansatte kan da bistå med å under-
søke behovet for istandsetting. 
 
Nødvendig bolting, oppretting og påfø-
ring/oppfriskning av navn utføres av våre 
lokale steinfirma.  Arbeidet bestilles og 
betales av gravens eier. 
 
Enklere arbeidsoppgaver med gravstei-
nen kan utføres av våre kirkegårdsansatte 
til en fastsatt timepris.  Ta da kontakt 
med kirkevergekontoret på telefon  
52 85 71 27. 
 
Et hjertesukk fra våre 
kirkegårdsansatte - 
- gjelder syltetøyglass og lignende som 
blir satt bak gravsteinen til senere bruk. 
 
Det som skjer når plenen blir klippet, er 

at ved bruk av plentraktor ser en ikke 
syltetøyglass eller andre ting som står 
bak gravsteinen.  Syltetøyglasset blir 
knust.  I neste arbeidsoperasjon kommer 
kanteklippingen og da er det umulig å 
oppdage glass-skårene.  Resultatet blir at 
glass-skårene fyker rundt og blir en fare 
både for våre ansatte og andre som ferdes 
på kirkegårdene. 
 
Vi håper alle som leser dette og er 
”syltetøyglassbruker”, fjerner sine glass 
og heller investerer i en plastvase som 
kan stikkes ned i jorden. 
 
Vi vil samtidig nevne at våre kirkegårds-
ansatte har tillatelse til å fjerne alle løse 
gjenstander som er lagret bak grav-
steinene. 
 
Når vi først nevner arbeidet på kirke-
gårdene, vil kirkevergen takke alle som 
selv tar seg av kantklippingen rundt egne 
graver.  Dette høyner inntrykket av kir-
kegårdene våre samtidig som det letter 
arbeidet for våre ansatte. 

02. juni:     Sølve Ørjansen 
                 Didrik Aidan Lanton 
                 Ida Velde Adelsten 
23. juni:     Dina Netland 
                 Mariah Lund 
                 Anne Kalland 
                 Thomas Svendsen 
07. juli:      Julie Vikse 
                 Øystein Snørteland 
28. juli:      Jesper Solvang Eide 
04. aug.:     Martine Ørjansen 
11. aug.:     Ingrid Lanes 
                 Jonas Johannessen 
                 Espen Yven Narrevik 
18. aug.:     Arild Solvig Olsen 
                 Sverre Kallevik 
25. aug.      Marcus Haaland 
                 Cecilie Welde Pettersen 
                 Magnus Worre 
                 Lucy Rebecca Dapin 
                 Thea Sivertsen Sirevåg 
                 Håvard Myge Ytreland 
                 Ask Grimstvedt Knutsen 

25. mai:    Hans Jørgen Runde og  
                            Kristine Larsen 
               Geir Torgersen og  
                            Nora Westvik 
08. juni:   Håkon Vea og  
                            Annette Eide 
               Roy Nordstokke og  
                            Anne Brit Sørheim 
15. juni:   John Ståle Vaka og 
                            Monika Alne 
22. juni:   Jan Egil Midtskog og  
                            Veronica Lie 
29. juni:   Andreas Endre Eidsaa og 
               Lina Ytreland 
05. juli:    Trond Frode Jørgensen og
                            Elin Knutsen 
13. juli:    Karl Willy Askildsen og  
               Alva Belinda Vevle 
10. aug.:   Rune Eilertsen og 
                        Laila Åsmundsen 
               Hans Olav Kvalevaag og 
               Helga Karin Magnussen 
11. aug.:   Hans Johannessen og 
                            Cicilie Hesjedal 
17. aug..   Leif Magnus Osmundsen og 
                            Kathrine Olsen 
               Lauritz Sund og 
                            Kathrine Engedal 

20. april:    Gunvald Frøyland 
23. april:    Olav Bygnes 
02. mai:     Marie Hansen 
09. mai      Tor Johan Kalstø 
12. mai:     Jenny Helene Pedersen 
17. mai:     Magnus Holgersen 
                 Martha Anna Eide 
22. mai:     Agnes Bertine Ree 
23. mai:     Karen Vanvik 
                 Klaus Skeie 
25. mai:     Georg Vaaga 
26. mai:     Øystein Fosen 
28. mai:     Alf Rusnes 
                 Edel Kristine Hansen 
29. mai:     Kristbjørg Ingveig Hanssen 
08. juni:     Ingvald Jansen 
20. juni:     Bergliot Haavik 
08. juli       Anne Kristine Rindå 
09. juli:      Lisa Bertine Topnes 
14. juli:      Harald Bernhard Hansen 
02.  :          Johannes Vikse  
19. juli:      Helge Kristian Eliassen 
21. juli:      Sylvia Jensen 
01. aug.:     Marta Olena Høvring 
12. aug.:     Magnus Rundhaug 
13. aug.:     Levin Larsen 
16. aug.:     Svein Velde 



Kirketorget har vært på besøk hos misjonærparet  
Svanhild og Ove Sjursen fra Kopervik som var  
hjemme fra Kamerun på sommerferie. De tre barna 
på 6, 4 og 1 år hadde nettopp sovnet og roen hadde 
senket seg i stua.  
 
Hvordan ser folk på et ungt norsk foreldrepar i Kamerun - 
der far deltar i barneoppdragelse og lek med barna sine 
og mor i tillegg til hjemmearbeid deltar i menighetsliv og 
har undervisningsarbeid utenom hjemmet? 

Vi blir nok sett på som rare, smiler Svanhild. Rollemønsteret 
for mann og kvinne er helt annerledes i Kamerun. Mannen har 
ingenting med småbarnsstell å gjøre. Han er nok familiens 
overhode, men hovedoppgaven hans i familien er å ha  
kontroll på at kvinner og barn er der de skal, gjør sine plikter 
og lyder hans beskjeder. Kona kan for eksempel ikke gå 
utenfor familieområdet uten å be om mannens tillatelse. En 
datter kan ikke ha lønnet arbeid som sin far. Det er mannen 
som skal brødfø familien og ta seg av sine gamle foreldre. 
Derfor er det heller ikke nødvendig at døtrene får utdan-
nelse. Det er også uhørt å sette bort sine foreldre til pleie 

hos andre. Slikt fører skam over en mann. En mann må opptre slik at 
han ikke mister sin ære. Å stelle med småbarn er ikke ærefullt. Mens vi er 

opplært til "Kvinner og barn først" (Sjømannsloven i en kri-
sesituasjon) gjelder her prinsippet "Menn og sønner først". 
Det er de som har størst verdi i samfunnet. Barneoppdragel-
sen er helt autoritær. Man snakker ikke med barna. De snak-
kes til. Ingen barn spør faren om hvorfor de skal gjøre det ene 
eller andre. De har bare med å adlyde.  
 
Skam og ære. 
I det hele tatt blir dagliglivet styrt av skam-ære-prinsippet, sier 
Ove. Vi opplever til stadighet at mange av deres nedarvede 

prinsipper kolliderer med våre rett-galt- holdninger. De 
kan nok de ti bud, men disse gjennomsyrer ikke dagligli-
vet i landsbyen. Seksuell utroskap er langt fra uvanlig. 
Jeg har snakket med sogar kristne i landsbyen om dette, 
sier Ove, men de ser også på seksuell aktivitet som en 
naturlig trang som må følges når trangen melder seg. 
Det er nesten på lik linje med inntak av mat. Avholden-
het og troskap er nok mer for de hvite, antar de. Sånn 
er bare ikke den afrikanske mann, sier de og trekker på 
skuldrene. 
 
Trafikkforskriftene er også forordninger som blir lite 
respektert. Bilene stues fulle av passasjerer.  

(Fortsetter på side 9) 
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Bildene: Simon, Astrid og Maria sammen med gode venner. 


