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Kvitsøy 
var målet for  

årets menighetstur 

Steinkorset ved Leiasundet 
De som har tatt turen hit er Ragnhild Koren med barna 
Vetle og Ingunn, og Synnøve Myge 

Alle har vi englevakt, (men noen må i tillegg ha tau og redningsvest!) 

Fiskeren er 3 år gamle Amalie Ellingsen Stol 
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Røtter er underlige greier. Frø spirer og 
slår tynne røtter i jord og sand. Finner 
de vann og næring så kan en plante 
vokse fram. Oftest starten på et lite og 
kortvarig planteliv. Noen ganger er det 
begynnelsen på noe stort og langvarig. 
Jeg har gått mellom trær i California 
som var mange hundre år gamle og som 
var så tykke at en skoleklasse måtte til 
for å slå ring rundt dem nede ved bak-
ken. Et slikt kjempetre kan bli nær 100 
meter høyt og gi trevirke nok til 10 000 
eneboliger (påståes det). En føler seg 
liten og på hellig grunn mellom slike 
kjemper. 
 
Røtter trenger ikke nødvendigvis være i 
jord og sand og tilhøre planteriket. Vi 
mennesker er ofte opptatt av våre røtter. 
Hvem er vi og hvor kommer vi fra? 
Noen tenker slekt i millioner av år 
bakover og finner det interessant at vi 
genetisk visstnok er vesentlig nærmere i 
slekt med dvergsjimpanser (98%) enn 
med vanlige sjimpanser (95%). Andre 
er langt mer opptatt av de siste genera-
sjonene og tegner opp stamtrær med 
navn og datoer for fødsel og død så 
langt tilbake det kan spores i kirke-
bøkene. De aller fleste synes i det 
minste at det er både viktig og kjekt å 
holde rede på foreldre, besteforeldre og 
oldeforeldre. For adoptivbarn er det ofte 
et sterkt følt behov å finne ut hvem de 
biologiske foreldrene er og om de har 
søsken eller halvsøsken. Røtter er vikti-
ge for oss! 
 

Ikke bare genetiske røtter er viktige for 
oss mennesker. Kulturelle og religiøse 
røtter er ikke alltid like lette å påvise, 
men de er ikke mindre viktige av den 
grunn. Arkeologene er spesialister til å 
finne røtter i stein. Det er spennende å 
høre hva de har å fortelle. De kan for-
telle oss mye om ulike faser i stein-
alder-kulturene. De kan også fortelle 
oss en del om våre religiøse røtter her 
på kysten av Rogaland. Steinkorsene 
som ble reist for rundt 1000 år siden 
forteller om god kontakt med den krist-
ne kirke i England og Irland alt før den 
offisielle kristningen av landet vårt. En 
rekke funn tyder på at folket har langs 
kysten like nord til ytre Romsdal hadde 
sluttet seg til den kristne tro i god tid 
før Hellig Olavs dager. 
 
I skrivende stund er det bare timer før 
jeg skal til Sør-England for å se flere 
røtter i stein knyttet til vår felles kultur- 
og trosarv. Sammen med vel 20 andre 
fra Rogaland skal jeg også få møte 
levende steiner i form av livsfriske 
engelske menigheter på gammel grunn. 
Interessen for røtter handler ikke bare 
om akademisk nysgjerrighet. Den hand-
ler snarere om identitet og om mulighe-
tene for ny vekst.  
 

Røtter i stein? 



Hvorfor bli misjonærer? 
 
Jeg har lenge hatt i bakhodet at 
jeg kunne tenke meg å bli misjo-
nær, forteller Lina, som er utdan-
net lærer. �  Jeg har hatt lyst å 
bruke mine evner og erfaringer 
som lærer i en annen og en ekstra 
meningsfull sammenheng, og er 
veldig stolt over at Misjonsallian-
sen gir meg denne muligheten. 
 
Selv om jeg har masse misjonærer 
og prester i slekta hadde jeg aldri 
tenkt at jeg skulle bli misjonær, sier 
Andreas. � Men det vi så og opp-
levde i Guayaquil for tre år siden 
gjorde noe med meg. En annen sterk 
opplevelse for en tid tilbake ble også 
avgjørende. Jeg våknet midt på natta 
og fikk en forestilling om at jeg skul-
le bruke meg selv til tjeneste for 
misjonen. Den gang tenkte jeg i 
første rekke på en innsats i Norge. 
Men jeg opplevde det nærmest som 
et kall, og det var en sterk opp-
levelse. 
 
Det må være lov å sette seg 
ambisiøse mål! 
 
Jeg tror at vi skal få til noe, og at vi 
skal få lov til å visse til resultater, 
sier Andreas, som kommer fra en 
jobb som administrasjonsleder i 
Storsalen menighet i Oslo. Men  han 
som er vant til å være leder, tror det 
kan bli en utfordring ikke å ha hen-
dene på rattet! � Men det må være 
lov å sette seg mål og ha visjoner! 
Det kan ikke være slik at vi skal lene 
oss tilbake og vente på at Gud skal 
bruke oss. Vi har fått våre nådegaver 

og må selv ta ansvar for å bruke de 
ressursene vi har fått. Nå når det 
nærmer seg avreise føler jeg en blan-
ding av yr glede, enorm spenning og 
litt frykt, sier Lina. De er ydmyke i 
forhold til den oppgaven de reiser til, 
og er spente på hvordan det blir å gå 
inn i et arbeid som har opplevd en 
voldsom vekst på kort tid. 
 
Bistand og misjon 
 
Ekteparet skal være verter på Casa 
Alianza. I tillegg skal Lina være 

rådgiver og pedagogisk veileder i 
ulike sammenhenger. Andreas har 
informasjonsarbeid og menighets-
bygging som sitt felt. De har begge 
et hjerte for både bistand og misjon. 
 � I noen miljøer er det enklere å 
bygge opp tilliten når en snakker om 
bistand, men vi vil aldri legge skjul 
på den kristne basisen og den 
diakonale profilen, understreker 
Lina. 
 

Foto og tekst: Halvor H. Byfuglien. 
 

 

En jobb med mål og mening 

Lina Ytreland Eidsaa og Andreas Eidsaa jr. møtte hverandre for tre år siden på 
en inspirasjonstur for La Mitad i Guayaquil i Ecuador. I september drar de tilbake, 

denne gang for å være misjonærer for Misjonsalliansen. 

For tre år siden kom de hjem fra Guayaquil som kjærester. Nå drar de 
tilbake som misjonærer. 
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Brannskadd og ødelagt alterduk gjenskapt. 

På Sørstokke har flittige hender arbeidet i et 
helt år med å gjenskape den heklede alter-
duken som gikk tapt under kirkebrannen for 
nesten 2 år siden. Kirketorget tok kontakt 
med personen som har utført dette store 
arbeidet. Vi undret oss på hvordan det hele 
begynte. 
 
�Jeg ble oppringt av Eldbjørg Thorbjørnsen fra kirke-
vergekontoret og spurt om jeg kunne hekle en ny alter-
duk identisk med den gamle,� forteller Marit Stokka. 
�Jeg måtte låne restene av alterduken og ta betenk-
ningstid før jeg kunne svare ja. For det var virkelig en 
utfordring. Det forelå ikke noe mønsteropptegnelse 
eller garnangivelse. Men etter mange undersøkelser, 
målinger og prøveskisser, fant jeg ut at jeg kunne ta på 
meg oppgaven.� 
 
Hvordan har du arbeidet?  �Jeg tok det nok i et mode-
rat tempo til å begynne med. Det er jo en stor duk med 
27 omslyngede kors på 4 ½ meters lengde. Jeg ville jo 
nødig gå trett på et tidlig stadium. Den siste tiden fram 
til mai måned, heklet jeg nok mye mer intens og bruk-
te større deler av dagen til arbeidet. Men det har vært 
et veldig spennende oppdrag.  Det er brukt tynn hekle-
nål (0,75) og det har gått med 4 ½ km tråd; det er 
nesten avstanden fra  til Sørstokke til Kopervik det." 
  
Et slikt håndarbeide ville blitt helt uinnløselig hvis du 
skulle hatt en skikkelig timebetaling. Hva tanker gjør 
du deg nå når du har levert fra deg �årsverket� ditt? 
�Jeg har vært ganske spent på om dukens mål passet 
til alterbordet. Fordi en må iberegne en viss prosent 

krymping av bomullsgarn ved vask. Men det er kjekt å 
tenke på at en har vært med på å lage alteret til et fint 
sted. Spesielt kjekt er det når en har hatt 5 barn som 
har knelt ved alteret som konfirmanter i denne kirken. 
Eldste sønnen vår har også giftet seg her og den yngste 
gutten vår er døpt her i kirken. 
 
Vi i Kirketorget gleder oss til å få se den nye �gamle� 
alterduken på sin rette plass og lar leserne her få et for-
håndsglimt av duken og gjenskaperen, Marit Stokka..  



 

Tilgi og glemme? 
 
For å illustrere litt av problematik-
ken siterte han professor Modalsli 
sin historie fra krigen. - En tysk offi-
ser hadde hatt en pervers glede av å 
brenne jøder inne, men fikk på døds-
leiet behov for at en prest skulle tilsi 
han syndenes forlatelse. Presten nøl-
te litt, og sa at han ikke følte han 
hadde rett til å gjøre det, - det var 
bare dem han hadde tatt livet av som 
kunne tilgi han. - I Bergprekenen 
sier Jesus følgende: �Dersom du 
bærer fram et offer til alteret og der 
kommer til å tenke på at en annen 
har noe å anklage deg for, så la 
offergaven ligge foran alteret og gå 
først og bli forlikt med han. Kom så 
og bær fram ditt offer! Skynd deg å 
komme overens med din motpart 
mens du ennå er med ham på veien. 
Ellers vil han overgi deg til domme-
ren, og dommeren til vakten, og du 
blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg 
sier deg: Du slipper ikke ut før du 
har betalt til siste øre.� - Med andre 
ord, det er den krenkede som må 
avgjøre om han vil eller kan tilgi, det 
kan ikke andre gjøre på hans vegne. 
- Men er det alltid rett å be den som 
er krenket om å tilgi? Det en ber om 
da er: tilgi meg, så jeg får et problem 
mindre. Og motparten lover ofte å 
tilgi, og tror han vil glemme det som 
har skjedd, han lover å sette strek,  
men ofte vil han huske det allikevel. 
For mye er ødelagt, og selv om en 
tilgir er ikke nødvendigvis alt som 
før. 
 

Tilgi og huske 
 
Under den sørafrikanske sannhets-
kommisjonen sitt arbeid ble det sagt 
at de som hadde begått overgrep 
skulle slippe straff, men på én be-
tingelse: innrømme alt og ta ansvar 
for det de hadde gjort. Med andre 
ord: det du har gjort blir du sittende 
fast i til du har gjort opp for det. Det-
te blir klart understrekket i Bibelen 
flere steder, bl. a. i Matteus 16, v.19: 
(sagt til Peter)�det du binder på jor-
den, skal være bundet i himmelen, 
og det du løser på jorden, skal være 
løst i himmelen�. I noen tilfeller skal 
en kunne si at det du har gjort blir du 
fast i til du har gjort opp for det. 
Først når en fullt ut erkjenner sin 
skyld og ber om tilgivelse, vil en 
kunne få det, vel og merke hvis den 
som er blitt tråkket på har kommet 
seg �opp� igjen og står på like fot 
med den som ber om tilgivelse. For-
soning forutsetter tilgivelse, som 
igjen forutsetter likeverd. 
I krenkingssaker der få innrømmer at 
de skylder noen noe, blir det 
 meningsløst å bruke ordet tilgivelse 
inntil krenkeren erkjenner og tar 
ansvar. 
 
3 misbrukte kvinner 
 
Minst tre kvinner i Bibelen kan være 
seksuelt misbrukt. Kvinnen ved 
Sykars brønn får avslørt livet sitt av 
Jesus, som forteller henne hvor 
mange menn hun har hatt og at den 
hun nå lever med ikke er hennes 
mann. Avsløringen har en sånn fri-

gjørende virkning på henne at hun 
ikke lenger blir redd for å bli sett av 
andre, men springer inn til landsbyen 
og forteller alle hvem hun har møtt, 
og blir på en måte en misjonær. 
Jesus hjalp henne å sortere synden i 
to hauger, hva som var hennes, og 
hva som var andres skyld i hennes 
liv. Den andre er synderinnen i 
Simons hus, kvinnen som gråt og 
tørket Jesu føtter med håret sitt. Hun 
kommer for å takke Jesus fordi hun 
har fått verdigheten tilbake, og er 
ikke redd noen lenger. Den som får 
mest tilgitt, elsker mest, sier Jesus til 
fariseerne som forklaring  på kvin-
nens oppførsel. Den tredje er kvin-
nen som blir tatt på fersk gjerning i 
hor og som skal stenes. Den som er 
uskyldig, tar den første sten, sier 
Jesus til fariseerne. Og de lusket alle 
bort.  Kanskje hadde alle som stod 
med steiner i hendene krenket henne 
på ulike måter. Med andre ord, Jesus 
hjelper henne å sortere hva som er 
hennes skyld og hva som er de and-
res, og kvinnen fikk tilbake troen på 
seg sjøl og kontrollen i eget liv. 
Jesus krever ikke av noen av kvinne-
ne at de skal tilgi. De skal bare ta 
ansvar for egne synder.  
 
Forsonlighet 
 
Den som blir tråkket på, skal ikke 
han komme seg videre og kvitte seg 
med bitterheten? Skal han ikke prøve 
å bli forsonet med den som har kren-
ket han? Målet for den som er tråk-
ket på er å flytte ansvaret over på 

(Fortsetter på side 8) 

Tilgivelse � uansett? 
25. mai i år var Reimunn Førsvoll taler på NMS sin søndagssam-
ling på Senteret, - hans siste møte med Kopervik menighet før han 
flyttet til Stavanger i sommer. Mange hadde møtt frem, og siden 
det var så kort tid etter  utgivelsen av �Fra synd, fra sorg, fra fare� 
syntes han det var naturlig å ta tak i et emne han hadde brukt mye 
tid på i den sammenheng, nemlig �tilgivelse�, både Guds tilgivelse 
overfor oss og vår overfor andre mennesker. Tilgir Gud alltid uten 
videre? Og skal vi alltid gjøre det samme? 
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prahaYMCA Pra

Mange fine parker med mange fine trær! 

Solveig Hatteland og Maria Sttørkerson, 

nettopp kommet til Praha 

Vi er fryktelig slitne og varme. 

Fra v: Marit Olsen, Cecilie Størkerson, Olaug Våge 

Velde, Morten Ditlevsen og Solveig Hatteland 

Lørdag den 2 august var en spennende dag for mange ung-
dommer fra Kopervik. Da var det nemlig avreise til Praha! 
Praha, hovedstaden i Tsjekkia,  skulle nemlig være møte-
plassen for tusener av ungdommer fra hele Europa, et ar-
rangement ledet av YMCA Europe.  
 
Etter ca 2 timer med fly fra Flesland  ankom vi Praha, og 
varmen slo virkelig imot oss da vi gikk ut. Det skulle vise 
seg å bli over 30 grader mange av dagene, så forandringen 
var stor for oss fra det kalde Nord.  
 
Vi fra Kopervik bodde på Strahov Hostel ikke så langt fra
Letnapark like ved gamlebyen i Praha. Det var en enorm 
park, der flere scener og stands med forskjellige aktiviteter 
var satt opp, samt store telt og matboder. Det krydde av 
ungdommer så å si hele dagen i Letnapark. Det var mange 
forskjellige aktiviteter å velge mellom, jeg kan nevne noen 
få, som for eksempel diskusjonsgrupper, foredrag, dansein-
struksjon, synging, konserter, gudstjenester fra ulike kirke-
samfunn, fotball, håndball, grafitti og keramikk,- der var 
noe for alle.  
 
Om kveldene var det action på de forskjellige scenene. På
hovedscenen var det mye som foregikk, blant annet opp-
trådte ulike Ten-sing kor. På de mindre scenene ble det ofte 
holdt konserter, alt fra gospel til hard-rock, og det var selv-
følgelig veldig varierende kvalitet på bandene som spilte. 
Men noen var utrolig flinke, jeg kan nevne en gruppe fra 
Tyskland som het �Black Sun�, som hadde to meget talent-
fulle gitarister, og en helt fantastisk vokalist.  
 
Hver morgen var det �Sing-spiration� i parken, en morgen-
samling med lovsang  Etterpå ble vi enten i parken, eller 

I år fyller Europeisk KFUM 30 år. I 
den anledning var 7000 ungdommer 
samlet til mega-feiring i Praha. Hele 

1850 kom fra No
Kopervik kom der
med Solveig Leikv
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ague 2003 � �Inspired to Serve� 

Enda et fint byggverk, 

Rådhuset i gamlebyen 

Denne fine kirka, Vitus-katedralen,  var vi inne i 

Vi prøvde ut restaurantene� Fra v.: Cecilie, Morten, Olaug, Marit og Solveig 

beveget oss ned til sentrum via buss, T-bane og metro. Pra-
ha er en nydelig by, med mange flotte bygninger og spen-
nende mennesker, så det var mye å se på. Og ikke minst 
mye å kjøpe. Klær var slett ikke dyrt. (Men det kom jo litt 
an på hvilken type klær man var ute etter � merkeklær er jo 
alltid dyrt, uansett hvor du er.) Vi fant en enorm CD-butikk 
som hadde et så stort utvalg at de til og med hadde norske 
artister, for eksempel Sondre Lerche, der. 
 
Det gikk ellers med mye penger til vann, og der var dess-
uten kø rundt vannstasjonene, og mange dusjet med klærne 
på. Noen hadde leid inn en brannbil som kjørte rundt i par-
ken og sprutet vann på tusenvis av varme ungdommer, som 
nyttet anledningen til å ha underholdende vannkrig.  
 
I Praha er det mange flotte byggverk, og vi var bla. inne på 
visning i en nydelig kirke. Vi var og i et museum med en 
enorm samling av Barbie-dokker og andre gamle lekefigu-
rer. Den kjente Karls-broen har spesielt mange boder hvor 
de selger smykker, hårpynt, lekefigurer, bilder og mye mer, 
og den fikk vi og med oss. 
 
Dagene i Praha var lange og vi ble ganske slitne, men det 
kan vel trygt sies at dette var en veldig opplevelsesrik og 
spennende tur, og mange fikk nye venner fra andre land. 
Det var helt utrolig å se så mange ungdommer fra så mange 
forskjellige land (hele 40 nasjoner!) og jeg håper at det blir 
flere arrangementer som dette i fremtiden! Allerede gleder 
jeg meg til KFUK.KFUM-festivalen i Haugesund neste 
sommer! 
 
Motto for festivalen var �Inspired to Serve�, og inspireren-
de var det virkelig! 

orge, og også fra 
r en gruppe unge, 
voll og Per Melvær 

som ledere. Blant dem var Cecilie A. 
Størkson, som har lyst å dele noen av 
opplevelsene sine med oss: 
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(Fortsatt fra side 5) 
den som har krenket. Dette kan være 
en tøff og langvarig jobb, hat og 
bitterhet må få arbeide seg ut. Noen 
greier etter langvarig jobbing å sette 
strek og er ferdige til å gå videre, 
- de er klare for å tilgi hvis noen ber 
dem om det fordi de har fått likever-
digheten tilbake. Den som for egen 
del greier å sette strek på denne 
måten, er kommet fram til det vi kan 
kalle forsonlighet. De har våget å 
gjøre det vonde til en del av sin his-
torie. De parkerer det vonde og går 
videre. Men dette må vi ikke blande 
sammen med tilgivelse. Tilgivelse er 
en prosess der også den som krenker 

er part. Først når krenker erkjenner 
fullt ut, ber om tilgivelse og får det 
hos den krenkede som har nådd for-
sonlighet, kan vi snakke om tilgivel-
se. 
Nesten alle som krenker andre har 
selv vært utsatt for grove krenkelser, 
også seksuelle. Likevel må krenke-
ren ta ansvar for det han så sjøl har 
gjort. Og vi må slutte å si til den 
krenkede at han skal tilgi der hvor 
ingen tar ansvar for krenkelsen. Legg 
merke til at i lignelsen i Matteus 18 
om den ubarmhjertige medtjeneren 
i n n r ø mme r  b e g ge  t j e n e r n e 
(�krenkerne�) at de skylder sine 
respektive beløp før gjelden kan bli 

ettergitt av kongen. Først når den 
første tjeneren er kommet på fote 
igjen økonomisk, blir han avkrevd å 
vise barmhjertighet mot sin med-
tjener. Brukt om den som er blitt 
krenket, er det da bare den som er 
kommet seg på fote igjen, nådd for-
sonlighet og maktutjevning i forhold 
til krenker som er i stand til å 
�helhjertet tilgi sin bror� slik Jesus 
krever vi skal gjøre. Slik er tilgivelse 
en mulig prosess først når krenker 
(som har tatt ansvar) og den krenke-
de (som har nådd forsonlighet) kan 
møtes.  

Går du i fra 4.-7. klasse og har 
lyst til å være med i kor? Da må 
Shalom være plassen for deg!  
De har øvelse hver torsdag fra kl. 
1800 � 1915. Da møter 30 � 40 
gutter og jenter opp og har det 
veldig kjekt sammen. 
 
Vi har tatt en prat med dirigenten, 
Hild Jorunn Olsen: 
 
Får mye tilbake 
Hild Jorunn forteller at koret ble 
startet i 1978. Hun har selv vært med 
i til sammen ca. 10 år i koret. - 
Hvorfor har du valgt å være 
med i akkurat dette arbeidet? 
- Menigheten har valgt å ha 
dette arbeidet som en del av 
dåpsopplæringen. Jeg synes 
det er en fin måte å kunne 
være med å formidle budska-
pet på.  Samtidig synes jeg det er 
veldig kjekt å være i lag med barn,  
og dessuten liker jeg sang og musikk 
godt. Derfor gir dette arbeidet også 
meg mye tilbake. Det er flott å se at 
barn mestrer ting som de i utgangs-
punktet ikke trodde de kunne, f..eks 
å synge solo. Det er koselig når tidli-
gere medlemmer hilser og sier de 
hadde en fin tid i koret. Det er kjekt 
å se når barna fortsetter i menigheten 
etter at de er gått ut av Shalom.  
 

Faste arrangementer 
- Kan du fortelle litt om hva dere 
gjør i koret? - Vi har øvelse hver 
torsdag. Og så har vi noen faste tra-
disjoner, så som julekonsert, vårkon-
sert og weekend. Konsertene legger 
vi mye arbeid og tid ned i. Da samler 
vi  barnefamilier og andre til en hyg-
gelig og flott ettermiddag. Julekon-
serten er mer et julespill med kosty-
mer, opplesing og selvsagt mye 
sang. Weekenden er en viktig del av 
det sosiale arbeidet i koret. Alle gle-
der seg veldig til denne helgen, der 

vi reiser til et leirsted og 
koser oss i lag. Vi 
synger også en del på 
andre arrangementer, 
for eksempel på  
gudstjeneste, vrimle-
dag i by�n, og vi er og 
med på  julegranten-

ningen. 
 
Ønsker for koret 
Jeg ønsker at mange barn skal ha 
glede av koret. Det er flott når barna 
opplever sang- og musikkglede. Det 
er fint å få være med på å gi barna en 
ballast videre i livet.  Det er og vel-
dig viktig for meg at alle som ønsker 
det, skal få anledning til å prøve seg 
når det gjelder å synge eller spille 
solo, eller for eksempel å lese dikt. 
Og så er det viktig at det ikke bare er 

de flinkeste som får slippe til. Det 
betyr mye at barna blir møtt på en 
måte som gjør at de føler seg vel-
komne og at de trives. Vi vil takke 
Hild Jorunn for det flotte arbeidet 
som hun gjør i Shalom og ønske 
Guds velsignelse videre.  
 
Kor med både pianist og 
voksenledere! 
Irene Bredal og Anne Marit Kolstø 
har vært voksenledere i koret og gjør 
en flott og viktig jobb!  Irene fortset-
ter som voksenleder, mens Anne 
Marit Kolstø vil ta en pause nå. Er 
du som leser dette interessert i å 
være med som voksenleder, så ta 
kontakt med menighetskontoret! 
 
Jan Ove Olsen har vært med som 
pianist i koret i ca. 5 år. � Det har 
vært fem flotte og givende år. Spesi-
elt kjekt har det vært å være med å 
øve frem til de store konsertene. 
Weekendene til Solgry har det også 
vært veldig kjekt å være med på. Jan 
Ove slutter i koret nå og vi vil takke 
han for en flott innsats ! 
 
Øystein Bredal overtar som korets 
faste pianist, og vi ønsker han lykke 
til med arbeidet! 
 

Merete Endresen 

Bli med i barnekoret SHALOM ! 
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 Tannteknisk 
Laboratorium 
 
Telefon 52 85 25 66 
R. Amundsensgt. 12 
Postboks 323 

4291 Kopervik 
SKIPSEKSPEDISJON - SPEDISJON 

PB. 23, 4291 KOPERVIK 
Telefon 52 85 69 00 

1. Ordet �barn�. Å tilbringe tid sam-
men med barn, det viktigste, varmes-
te og vakreste vi har, er de minst 
bortkastede timer i ditt liv, selv om 
de til tider kan slite oss ut. (En mor: 
�Barna mine sover ikke om natta; de 
ligger til ladning.�) 
2+3. Gled deg og sett pris på folk 
som sier morsomme ting om gjør 
morsomme ting. (Her gav taleren til 
beste et rikelig utvalg anekdoter til 
illustrasjon, som virkelig fikk opp 
stemningen.) 
4. Tenk på de muligheter du selv har 
til å være en gledens kilde for andre. 
Se på andre med lys i øynene, med 
100% oppmerksomhet. 
5. Vær inntrykksåpen ! Ta deg noen 
øyeblikk hver dag hvor du kan si: 
Hvor fantastisk det er å være her i 
Guds verden! Vær inntrykksåpen når 
du ber, la Gud slippe til, også i kir-
ken � vær åpen for Guds ord og 
Guds kraft. Inntrykksåpen er i det 
hele et nøkkelord for det å være kris-
ten. 
6. �Du er selv redaktør av fortelling-
en om ditt eget liv.� Du kan forandre 
på den, ikke på det som er gjort og 
sagt, men på det du velger å ta med 
deg videre i livet og hegne om. Slik 
du komponerer fortellingen om livet 
ditt, slik blir livet ditt. Å møte Jesus 
kan skape grunnlaget for en ny livs-

fortelling. Det ser vi av mange 
eksempler i Bibelen. Nåde er, når alt 
er tapt, å få alt tilbake. Det vonde i 
livet bør en ikke kontrollere med 
taushet, men dele med et menneske 
som har forstand på følelser, for å få 
lagt det bak seg og få det ut av for-
tellingen om ditt liv. 
7. Å leve med håp. Håpet må vi ha � 
alle har vi ulike håp i våre liv. Det 
sterkeste av alle håp er det som er 
knyttet til å være et Guds barn, å 
være i Guds hender i livet og i dø-
den. Å være underveis til livet hos 
Gud er å se striper av Guds himmel i 
horisonten. Nå lever vi i livets 
forgård. 
8. Noen knytter sin livsglede til sin 

helse: �Jeg får være glad så lenge jeg 
har helsa!� Det er mer livskunst i å 
lære å visne litt etter hvert, mente 
Isachsen: �Hva er vitsen med å være 
frisk og rask den dagen du dør?!� 
Det er noe som er bedre enn å være 
frisk og verre enn å være syk. Å ha 
sin sak med Gud i orden er bedre enn 
å være frisk. Men la Gud være den 
som handler med deg og gir deg din 
tro. Troen mister man ikke, men du 
kan slutte å la den forme livet ditt. 
9. Gud bruker den svake. Alle andre 
vil ha førsteklasses medarbeidere. 
Gud bruker den svake, den som gir 
sitt hjerte til Gud. Dette gir mot. 
Ingen kan lykkes i nå utenfor Guds 
kjærlighets rekkevidde. Bygg en 
landingsstripe for Guds hellige ord! 
Vi som er så kroppsbevisste i dag, 
hvorfor er vi ikke åndsbevisste? � 
Fortapelse er et ord mange har 
problemer med. En av Isachsens læ-
rere definerte ordet slik: �Fortapelse 
er når et menneske klarer å gå gjen-
nom hele sitt liv uten noen gang å ha 
bruk for Guds godhet og barmhjer-
tighet.� En predikant skal gjøre den 
sikre usikker, og den usikre sikker. 
10. Kjernen i all livsglede er å kunne 
vandre takknemlig i skyggen av sine 
savn. Et nederlag eller et handikap 
kan bli en styrke fordi vi har en Gud 

(Fortsetter på side 11) 

Karsten Isachsen, utrettelig ambassadør for 
livsglede og arbeidsglede � og for evangeliets 
frigjørende budskap � samlet en fullstappet 
Kopervik kirke en vakker forsommerkveld 18. juni. 
Få, om noen predikanter har slik kontakt med sine 
tilhørere som Karsten Isachsen. Fra første til siste 

ord har han publikum i sin hule hånd. Og folk lar 
seg begeistre og berike. �Gledens kilder� var tittelen 
på foredraget, med undertittel �1000 grunner til å 
leve � 1000 grunner til å gledes�. For anledningen 
nøyde Isachsen seg med å peke på følgende 10 
grunner, som Kirketorget gir sin beste anbefaling: 

ZÄxwxÇá ~|ÄwxÜ 
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Olga Hansen Kristiansen A/S 

Hovedgaten 48 
4250 Kopervik 

 
 
 
 

Israelsk  hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND 
Tlf. 52 85 02 09 

 
 
 
 
 
 
 
                                Kopparen, tlf. 52 85 21 20 
                                4250 Kopervik 

 

 
 
 
 
 

4250 Kopervik 

 

Karmsund Indremisjons 

BEGRAVELSESBYRÅ 
Vi står alltid til tjeneste 

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

 

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

 

      HOVEDGATA 43                                4250   KOPERVIK 
      INSTALLASJON   -   HVITEVARER    -    BELYSNING 
     AUTORISERT INNBRUDDSALARMINSTALLATØR 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4250 KOPERVIK 

 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK                  TLF. 52 85 31 10 

KARMØY 
FOLKEHØGSKULE 

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

SELSKAPSLOKALER 

 
Når det gjelder kopiering - forsøk 

KARMØY INDUSTRI�s 
KOPISENTER 

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

 
Stor var gleden i ten-sing koret 
Synzigus utpå forsommeren da 
det ble kjent at Christian Welde 
hadde sagt ja til å være fast 
pianist for koret fra høsten av.   
 
Christian er Kopervikbu, og etter 
noen år med studier både her og der 
har han nå slått rot på hjemstedet, 
har stiftet familie og funnet seg til 
rette med både jobb og spennende 
hobbyvirksomhet. Vil han også 
trives med jobben som pianist i et 
ten-sing kor? 
 
 
Musikken både hobby og jobb 
Helt siden ungdomsskoletida har 
Christian spilt i forskjellige band, 
blant annet i regi av Laget med øvel-
ser på Senteret, - så det huset er ikke 
noe ukjent sted. Etter språk- og øko-
nomistudier på Handelshøyskolen 
og BI ble trangen etter å drive med 
musikk for sterk, og han tok 
spranget ikke bare over i musikken, 
men også over �dammen�, og 3 år 
med studier ved Berklee College of 

Music i Boston fulgte, der han for-
dypet seg i rytmisk musikk (pop, 
jazz, rock). Deretter underviste han 
noen år på piano og keyboard ved 
Karmøy musikkskole, men er nå i 
fotoavdelingen hos Hillesland i Ko-
pervik. Med andre ord en mann med 
masse allsidige kunnskaper!  
 
Fairy Tales 
Christian er gift med Birthe Skeie, 
og de har to døtre på henholdsvis 2 
år og 2 mnd. Men  hvis du spør hva 
han forbinder med ordet �eventyr�, 
på engelsk fairy tales, tenker han 
nok slett ikke på eventyrstunden ved 
sengekanten, men antakelig på titte-
len på den siste CD-en han har 
utgitt, en tittel som henspeiler på den 
drømmende og meditative stemning-
en som preger musikken. I tillegg til 
piano og keyboard, som han sjøl 
trakterer, har platen også vokale inn-
slag og fløyte. Neste CD kommer 
utpå nyåret, denne gangen også med 
saksofon og gitar. Hjemmestudio har 
han i kjelleren. Ønsker du å høre 
musikken og å vite mer om den? Da 
er det bare å koble seg inn på nettet, 
på www.christianwelde.com .Greit å 
vite! 
 
 
Oppstart i september 
Koret startet opp tirsdag 9. septem-
ber på Senteret, og Christian vil 
være på plass i løpet av måneden, - 
først venter en ukes ferie med fami-
lien. Han gleder seg til å begynne, 
og synes det skal bli spennende å se 
hva koret får til. Han spiller det 
koret måtte ha behov for av musikk, 
og ser fram til samarbeidet med ung-
dommene. Ingen tvil om at både de 
og han vil finne �tonen�! 
 

AVN 

Christian Welde ny pianist i Synzigus 
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    døde 

 
 
 
 

    døpte 

 
 
 

   vigde 

NMS har søndagsmøter kl. 
19.30 på U & A Senteret 

 

28.09. Taler: Roar Vik 
26.10. Taler: Ole Ellingsen 
30.11. Taler: Jens Stangeland 

  

Lørdagstreff  kl. 11.00 på 
Kopervik Bedehus 

 

27.09. Lørdagstreff  v/Gerh. Sjursen 
25.10. Lørdagstreff  v/Einar Valle 
29.11. Adventsmøte v/G. Alfsvåg 
06.12. Adventsmøte v/Normisjonen 
13.12. Adventsmøte v/Klaus Muff 

INSPIRASJONSSAMLING 
for frivillige medarbeidere 

 
ONSDAG 12.11 kl. 19.00 

 
Du som har mottatt invitasjon, husk å 

melde deg på! 
 

Arr.: Menighetsrådet 

(Fortsatt fra side 9) 
som lar seg tjene av svake men-
nesker. 
Til avslutning minte Isachsen om 
det ordet han håpte alle ville ta 
med seg: inntrykksåpen. Og med 
dette ordet i tankene sang forsam-
lingen salmen �Å Jesus åpne du 
mitt øye� � en fabelaktig salme, 
ifølge Isachsen. 

KVN 

 

Menighetsrådet vil takke 2 av 
kirkeringene i menigheten  

v. Anne-Marie Rusnes 
og v. Solveig Dybdahl  
for til sammen 
kr. 20.200 i gaver til 
puter til benkene i 
Kopervik kirke. 
 
Takk for en stor gave 
til et godt formål! 

01. juni            Christoffer Berentsen Andreassen  
                        Marie Mannes Nes  
                        Magnus Larsen Solvang  
                        Sunniva Vaage Sørvaag  
22. juni            Nora Jonassen  
                        Vetle Torgersen  
                        Andrea Trygg  
                        Emma Skjelde Kristiansen  
29. juni            Celina Heyn Kallevik  
13. juli             Jonas Haga  
                        Lars Erik Haugvaldstad Børresen  
                        Siri Nes  
                        Amalie Haman Eidhamar (Tresfjord kyrkje) 
20. juli             Tyri Bore Solvang (Avaldsnes kirke) 
27. juli             Brita Skjølingstad Thorvaldsen  
                        Per Skjølingstad Thorvaldsen 
                        Norunn Hjartåker 
                        Ingvar Kristoffersen  
                        Marlene Lothe Pedersen 
                        Alexandra Bredal 
10. aug            Carl Andrè Snyen  
17. aug            Åge Eide 
30. aug            Sunniva Mynthe Sjøen 
31. aug            John Benjamin Brandtzæg 
                        Malin Gundersen Hauso 
                        Helene Welde  
                        Amalie Magnussen 
07. sept           Ruben Hauge Olsen 
                         Renate Rundthaug 

21. mai             Martha Kalstø 
23. mai             Reidun Hovden 
03. juni             Nina Vikra 
13. juni             Borghild Nordstokke 
19. juni             Helge Rusnes 
25. juni             Magnhild Ingebjørg Bjelland 
01. juli              Cathrine Lothe Vea Mælen 
02. juli              Kasper Våge (Avaldsnes kirkegård) 
04. juli              Aud Kirsten Larsen 
                         Gerd Marie Olsen 
15. juli              Kristoffer Johan Storenes 
25. juli              Nabil Chailub Ahmed 
                         Astrid Solvig 
30. juli              Fredrik Andreas Myge 
01. aug.            Karina Johanne Eide 
06. aug.            Edel Kristine Grimstvedt 
08. aug.            Fritz Johan Olsen 
                         Berit Midbøe 
22. aug.            Ruth Petterson 
03. sept.            Margit Johanne Heggelund 
                         Anne Signy Stangeland 
05. sept.            Sigrid Elisabeth Asaldal 
12. sept.            Gunvald Emil Vestbø 
                         Bjarne Olsen Eide 
17. sept.            Agnes Lundberg 

BASAR 
fredag 3. Oktober kl 1800 

på Senteret. 
 

Formål: Bygging av kirke i 
Goundere i Kamerun 

Misjonsprest Ove Sjursen 
taler og informerer 

 
Sang av Siloa, åresalg, bevertning 

og hovedtrekning. 
 

Hele familien er hjertelig 
velkommen! 

 
Arr.: Menighetsrådet 

Menighetens tilbud til glade sangere: 

Kirkekoret 
Hver onsdag kl 2000-2200 

Ten-Sing (Ungd.skolen) 

Hver tirsdag kl 1930-2130 

SILOA (4 år - 3. Klasse) 
Annenhver onsdag kl 1700-1745 

SHALOM ( 4. - 7. Klasse) 
Hver torsdag kl 1800-1915 

31.05 Liv Bente Sivertsen og 
                        Tollef Mattias Sirevåg 
07.06 Anne Sofie Midttveit og 
                        Gunnar Øverland Østerhus 
07.06 Hanne Elin Hellesøy og 
                        Karl Andreas Karlsen (Avaldsnes kirke) 
14.06 Aina-Elin Jakobsen Tveit og 
                        Kurt Sigve Ytreland (Avaldsnes kirke) 
20.06 Kerstin Margareta Troos og 
                        Per Anders Jonny Svensson (Fredtun kapell) 
21.06 Mona Torbjørnsen og 
                        Tore Vidar Jensen 
21.06 Grete Olaug Bergsli og 
                        Kristoffer Hjelmevoll 
28.06 Hilde Høie Lervik og 
                        Kai Cornelius Langerød Corrigan 
12.07 Vigdis Aksdal og 
                        Arild Finstad (Førresfjorden kirke) 
12.07 Katrine Ruthner Kølleskov og 
                        Hans Kristian Munkejord 
26.07 Grete Olsen og 
                        Knut Jakob Einarsen (Åkra gamle kirke) 
30.07 Monika Solvig og 
                        Hans Jacob Thomassen 
02.08 Ingebjørg Frøysnes Hansen og 
                        Ronny Reinlund 
02.08 Hilde Rismyhr og 
                        Finn Ørjan Sæle (Avaldsnes kirke) 
09.08 Britt Elise Heggheim og 

    Martin Unhjem 
23.08 Linda Synnøve Kongestøl og 
                        Knut Leirvåg 
30.08 Sigrid Stensen og 
                        Kristoffer Klette 
20.09 Sandra Kristin Svensen og 
                        Roy-Egil Selsås 

 

   kirkelige handlinger 
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Søndag 26. august satte vel 80 store og små Koperviksbuer kurs 
for ferjeleiet i Skudenes. Strabasene fra en tidligere menighetstur 
til Utsira der nesten alle ble sjøsyke, så ut til å være glemt. Over-
farten til Kvitsøy i augustsol og lett bris, ble en fin opplevelse. I 
flokk og følge vandret vi opp til Kvitsøy kirke. 
Det var en fin gudstjeneste der tilreisende Koperviksbuer og inn-
fødte Kvitsøyværinger fylte kirken til siste benk. Einar Nøstvold 
fortalte litt om kirkens særpregede interiør og dens bakgrunn, som 
også Lars Tjøstheim hadde vært inne på under talen. Nåværende 
kirkebygg var fra 1620, med en liten utvidelse i senere tid.  
Noen koste seg i den lune solveggen i sør under gudstjenesten. De 
tok heller sikte på å ta småtassene med på ettermiddagsmøtet på 
bedehuset.  
Etter lapskaus og pølser med is til dessert, dro noen på omvisning 
i Hummerparken, andre til Kystverket og noen til steinkorset ved 
Leiasundet. Andre koste seg med boller og kaffe på bryggekanten. 
Noen prøvde fiskelykken. Men de tøffeste fant en nydelig bade-
plass - og vasset til knes. På ettermiddagsmøtet deltok sangduoen 
Birgitte og Helene og et minibarnekor som var så trøtte i bena at 
de måtte sitte på stoler. 
Klokken fem kom ferja. Da var stemningen fremdeles høy, og 
mange kunne tenke seg en reprise av denne turen.  

 I.E. 

Menighetstur til 
Kvitsøy 


