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Da jeg skulle skrive disse linjene ble 
jeg så forkjølet at jeg måtte holde 
meg hjemme noen dager. �Aldri så 
galt at det ikke er godt for noe!� - 
tenkte jeg. Nå kunne jeg med god 
samvittighet ligge på ryggen og lese 
en bok jeg fikk i sommer. Boken var 
en meget personlig og sterk skildring 
av en norsk tenårings møte med for-
nedrelse, vold og død fra høsten `42 
til våren `45. Julius Paltiel var èn av 
26 norske jøder som overlevde år i 
nazistenes utryddelsesleire og 
�dyretransportene� mellom dem (av 
de om lag 6 millioner jøder som døde 
slik var det vel 700 norske). 
 
Samtidig med at jeg leste om de 
umenneskelige lidelsene Julius 
Paltiel erfarte og var vitne til kom 
meldingene på TV om gisselaksjonen 
i Beslan. Etter hvert ble det kjent at 
gislene (for en stor del skolebarn) ble 
behandlet på måter som lå nær opp til 
det jeg leste om Gestapos metoder 
mot jødene under krigen. Det ble 
dobbel dose av umenneskelighet satt 
i system. 
 
En kunne bli motløs på menneske-
slektens vegne av mindre. Særlig når 
en vet at dette bare er 2 eksempler 
blant mange på at mennesker i fortid 
og nåtid krenker og dreper uskyldige 
sivile i betydelig anntall. 
 
Jeg er far til barn i samme alder som 
det Julius Paltiel var under krigen og 
på alder med mange av barna i skole 

nr.1 i Beslan. Jeg prøver å forstille 
meg hvordan det kan kjennes, men 
orker ikke tenke tanken ut. Aldri så 
galt at det ikke er godt for noe? Er 
det mulig å fastholde det ordtaket i 
møte med slik hjerteskjærende men-
neskeskapt elendighet?  
 
Midt i dette kommer bibelord til meg 
fra 14.søndag etter pinse (kalt Kjær-
lighetens, Nestekjærlighetens eller 
Barmhjertighetens søndag). I sent-
rum av disse ulike tekstene står Jesus 
selv. Han er den som gir disse hon-
nørordene liv og dybde. Han behand-
let de svake og tilsidesatte med 
respekt og løftet dem opp. Han 
demonstrerte en kjærlighet som ikke 
søkte sitt eget, men var villig til å tåle 
alt for å berge de andre. I Jesu ord og 
handling lever et lys som 2000 års 
menneskelig ondskap og råskap ikke 
har maktet å slukke. .En kjærlighet 
som har evne til å omforme den mest 
hardbarkede fiende til en bror og 
venn (jmf. Paulus).  
 
Dersom vi holder oss til nær til Ham 
som levde og døde for oss, er det håp 
om forsoning og kjærlighetens seier! 
Han har vist oss at kjærligheten er 
sterkere enn døden! Det gir frimodig-
het i kjærlighetens tjeneste tross alle 
motkrefter. Det er godt for noe!  

Godt for noe? 
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Menighetsmøte  om  forslag  til  
ny  altertavle 

Søndag 29. september etter guds-
tjenesten var det innkalt til 
menighetsmøte om forslaget til ny 
altertavle på Ungdoms- og alders-
senteret. Møtet ble ledet av  menig-
hetsrådets leder Øyvind Kristof-
fersen,  som redegjorde fo r 
prosedyren ved valg av ny altertavle 
og var ordstyrer under debatten som 
fulgte. Kirkebyggkonsulent Finn 
Bårdsen var til stede og svarte på 
spørsmål, og presiserte at det 
tavleforslaget som vi nå har foran 
oss, er et forprosjekt, den endelige 
tavlen kommer ikke til å se helt slik 
ut. 
 
Forslaget til altertavle, som er laget 
av kunstneren Keith Grant, bosatt i 
Telemark, har vært tilgjengelig for 
publikum på kirkevergekontoret i 
hele sommer. Altertavlen ble og  
presentert for menigheten etter en 
gudstjeneste like før ferien, slik at 
mange har nå hatt anledning til å 
danne seg et bilde av hvordan dette 
kan komme til å se ut.  
 
Det var først og fremst de noe dystre 
og �glorete� fargene og de mange 
symbolene som kritikerne hadde fes-

tet seg ved. Hvorfor ha et lam og 
ikke en kristusfigur som symbol på 
oppstandelsen? Og hvordan passer 
den inn i en kirke fra 1861? Hvorfor 
er der bare ett alternativ til en kopi 
av den gamle? 
 
Når det gjaldt fargene, kunne Finn 
Bårdsen berolige oss med at Keith 
Grant behersker de store flatene og 
vil avstemme fargene til hverandre. 
Men han må kunne formidle tankene 
sine fritt. Vi må være varsomme med 
å gå inn i kunstnerens område. 
 
 

Undertegnede, som har vært menig-
hetsrådets representant i altertavle-
komiteen, beklaget at det i premisse-
ne for komiteen har ligget et krav om 
å nå fram til enighet om ett forslag, 
bare. Men  alternativet til dette for-
slaget, en kopi av den gamle tavla, er 
også en mulig løsning. 
 
Både fra Finn Bårdsen og flere av 
innleggene gikk det fram at en synes 
dette forslaget gir rom for refleksjon 
og undring, det er unikt, og en tavle 
til å bli glad i! Både fargebruk og 
symbolikk fikk positiv omtale.  
Skriftstedet (Joh. 3.16), som er plan-
lagt skrevet på veggen bak, vil bli 
tatt opp til ny vurdering  etter at 
selve tavla er laget. 
 
Ved avstemmingen til slutt fikk for-
slaget 42 stemmer, 6 ønsket en kopi 
av den gamle, og 5 et annet alterna-
tiv. Menighetsrådet vil nå sende 
dette resultatet over til Karmøy 
kirkelig fellesråd med anmodning 
om at det blir behandlet. Dersom 
rådet anbefaler forslaget,  går det 
derfra til biskopen og riksantikvaren 
for godkjenning.  

AVN 

 
Like viktig som pengeinnsamlingen er det 
holdningsskapende arbeidet. Mottoet i år er å skape et 
varmere og mer inkluderende samfunn. Det gjøres bl.a 
gjennom å lage møteplasser eller såkalte Gjestebud der 
en inviterer til å komme sammen på tvers av etablerte 
grupper. 
 
De fire psykiatriske dagsentrene i Karmøy kommune, 
hvorav ett ligger i Kopervik, har derfor åpent hus deler 

av aksjonsdagen. Dagsentrene har forskjellig program, 
med servering av kaffe og kaker, salg av produkter, 
kulturinnslag og besøk av kommunepolitiker, for å 
nevne noe.  
 
Jo mere åpenhet om psykiske helseplager det er, jo 
mere forstår vi at dette kan ramme oss alle og berører 
oss alle. Følg med i avisene og støtt opp om de lokale 
arrangementene!  

Gun Kevin Noremark 

 APPELL I ANLEDNING ÅRETS TV-AKSJON 
 

 Søndag 17 oktober er dagen for årets TV- aksjon. 
De innsamlede midlene deles i år mellom to organisasjoner: 

Kirkens bymisjon og Rådet for psykisk helse. 



For meg er opplevelsen av å bli til-
gitt det viktigste i nattverden. Jeg får 
begynne på nytt og føler glede og 
fred på grunn av at jeg får del i den-
ne gaven. Nattverden er også en 
bekjennelseshandling overfor andre 
mennesker.                       Anonym 
 
Når eg går til nattverd, ber eg om 
tilgiving for syndene mine. Jesus sa 
at me skulle feire nattverd. Det er 
ganske fint at me feire det no, 2000 
år seinare. For meg betyr nattverd 
mykje. Eg synes det er veldig høyti-
deleg og fint under nattverden. 
                                         Anonym 
 
Nattverden har alltid betydd noe 
helt spesielt for meg, men oppleves 
gjerne forskjellig fra gang til gang. 
Der  kommer Jesus meg i møte ved å 
minne meg på at det Han gjorde på 
korset var av kjærlighet til nettopp 
meg. Det gir meg frimodighet til å 
stole på at Han også vil følge meg 
opp gjennom livets mange floker. I 
nattverden kan jeg legge alt som for-
virrer og tynger over på Han, og sto-
le på at Han ordner opp til mitt og 
andres beste. Det gir en følelse av 
dyp glede og fred, den freden som 
�overgår all forstand�, og som gir 
mot til å ta fatt på en ny arbeidsuke. 
                                         Anonym 

For meg er fellesskapet mellom 
mellom yngre og eldre rundt natt-
verdbordet det jeg opplever sterkest. 
Det er fint å se at Guds rikes arbeid 
fortsetter i de yngre generasjonene. 
                                         Anonym 
 
Nattverden er for meg en oppfyl-
lelse av ordet i Matteus 5,6, hvor 
Jesus sier: �Salig er de som hungrer 
og tørster etter rettferdigheten, for de 
skal mettes.�                     Anonym 

 
Nattverden betyr for meg først og 
fremst : 
 - et møte mellom Gud og meg 
 - et fellesskap med de andre natt-
verdgjestene.                    Anonym  
 
En gang hørte jeg en nydelig forkla-
ring på hvorfor alterringen som vi 
kneler ved, er halv. I forlengelsen av 
den, der den første og den siste natt-
verdgjesten kneler, kan vi se for oss 
grenselandet til de som har gått foran 
oss og ikke lenger er på jorden. Jeg 
føler i nattverden et fellesskap med 
mine nære som har gått bort. Da blir 
ringen hel. 
 
Nattverden vil i tillegg alltid ha en 
dimensjon jeg ikke helt kan forstå- 
bare akseptere at den er der.  
�Dette er Jesu legeme" 

 "Dette er Jesu blod" 
Nattverden er for meg rett og slett en 
bekreftelse på at Jesus har sonet 
ALLE mine synder. Den er en plass 
der jeg kan legge ner min ryggsekk 
for godt.                            Anonym 

 
Først og fremst blir jeg minnet om 
at Jesus døde og oppsto for meg, 
slik at mine synder kunne bli til-
gitt og skylden tatt bort. 
 
Under nattverden føler jeg helt kon-
kret at jeg blir ren for Gud igjen og 
kan komme til Ham i bønn. Synds-
forlatelsen trenger jeg bestandig.  
 
Så har jeg håpet om at jeg i himme-
len skal få være med og feire 
"Lammets bryllupsfest", noe nattver-
den er en forsmak på. 
 
Dernest føler jeg samhørigheten med 
alle nattverdgjestene, og blir minnet 
om vår enhet i Gud. 
 
 Jeg blir fylt av takknemlighet over 
at nattverdbordet er et nådebord og 
ikke et premiebord. Ellers hadde jeg 
aldri våget å komme.  

Liv Odny Moen 

I forrige nummer av Kirketorget ble leserne ut-
fordret til å si noe om hva nattverden betyr for 
dem. Innleggene på denne sida er fra noen 
vanlige kirkegjengere i Kopervik kirke. De  

representerer alle aldersgrupper og begge 
kjønn. Hvis du som leser det får lyst å skrive 
litt du og, så send et brev til en i redaksjonen, 
gjerne anonymt.  

 

HVA NATTVERDEN BETYR FOR MEG 
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I forrige nummer av Kirketorget 
skrev jeg noen linjer om hvem som 
kan ta del i nattverden. Der ble barn 
og nattverd nevnt helt kort. Jeg har 
blitt utfordret til å skrive litt mer om 
dette.  
  
Tidligere var det slik i Den norske 
kirke at en måtte være konfirmert 
for å kunne gå til nattverd. Det ble 
gjerne lagt opp til nattverdfeiring for 
de nykonfirmerte kort tid etter selve 
konfirmasjonshandlingen. Mange 
oppfattet det slik at første nattverd-
gang var en del av det å bli konfir-
mert. Jeg husker selv hvordan vi 
unge gikk til nattverd i konfirmant-
kapper i Bodin kirke i Nordland. 
Noen steder (særlig i Nord-Norge) 
er det fortsatt slik at alle (eller de 
fleste) konfirmantene går til nattverd 
i forbindelse med selve konfirmasjo-
nen. 
  
Tanken var at de døpte skulle få en 
grunnleggende opplæring i den 
kristne tro og innføring i nattverdens 
mysterium før de kunne ta del i  

menighetens nattverdsfeiring. Dette 
førte bl.a. til at alle de som ikke had-
de forutsetninger for å følge vanlig 
skole og konfirmantundervisning 
falt utenfor. Alle psykisk utviklings-
hemmede var i praksis utestengt fra 
nattverden på livstid. I lengden så en 
hvor urimelig dette var. Ingen av oss 
forstår nattverden fullt ut. Hvorfor 
skal da noen være utestengt fordi de 
forstår litt annerledes eller litt mind-
re enn andre?  
  
En valgte derfor å åpne for nattverd 
også før konfirmasjon for alle døpte 
over 10 år. Så ble det for rundt 20 år 
siden åpnet for at barn ned til 6 � 7 
års alderen kunne få ta del i nattver-
den når dette var ønsket av barnets 
foresatte og avtalt med presten. En 
har da gjerne hatt en liten samtale 
med barnet og de foresatte på for-
hånd der en har tatt opp spørsmål 
rundt nattverden tilpasset barnets 
alder og modenhet. Etter hvert som 
det ble vanligere med nattverdgang 
for barn har ordningen med avtale 
og samtale på forhånd blitt myket 

opp.  
  
Betyr det da ikke noe å ha kunnskap 
om nattverden? Jo, det ligger en stor 
fordel og rikdom i det å bli bedre 
kjent med det Guds Ord vitner om 
nattverden og å modnes i sin forstå-
else av dette. Det bør være en mål-
setting felles for oss alle uansett 
hvor mye eller lite vi har av slik 
kunnskap og modenhet. Her må vi 
hjelpe hverandre framover og ta 
hensyn til hverandres forutsetninger. 
Dersom en er i tvil om en skal ta 
egne barn med til nattverd kan en 
gjerne stille seg dette spørsmålet: 
Vil det å ta del (gjerne med litt sam-
tale til avklaring før og etter) kunne 
være med å modne barnet i troen og 
gi en positiv opplevelse av kristent 
fellesskap? 
  
La oss ikke glemme Jesu ord om 
barna: ��hindre dem ikke! For 
Guds rike hører slike til.� 
Markus 10,14. 
 

JSS 

 

Barn + nattverd = sant? 

Gudstjenesteutvalget har drøftet en 
del praktiske sider ved nattverd-
feiringen i Kopervik kirke, og 
ønsker at det blir gjort noen 
endringer i forhold til nåværende 
praksis. Det viktigste gjelder 
plasseringen av begrene. Istedenfor 
at begrene står på et brett ved 
kortrappa slik at nattverdsgjestene 
tar et beger på vei opp til 
alterringen, vil nå begrene bli 
plassert på alterringen, der det er 
laget plass for begre. Etter hvert 
knefall tar så hver nattverdsgjest 
med seg sitt beger og setter det på et 
brett ved kortrappa når han går ned, 
slik som før. På alterringen vil det 
under hele nattverden være et 

tilstrekkelig antall ubenyttede begre. 
I Kopervik menighet har det utviklet 
seg den skikk at alle nattverdsgjes-
tene står og venter ved alterringen 
til alle er kommet før de kneler ned 
sammen. Dette kan nok være en 
vakker skikk; den understreker fel-
lesskapet og måltidskarakteren ved 
nattverden. Men ved den nye ord-
ningen med begrene blir det naturlig 
at hver nattverdsgjest kneler med en 
gang han kommer opp til alterring-
en, slik det ellers er vanlig i kirkene. 
På den måten slipper man å følge 
med på hva andre foretar seg � noe 
som kan være litt forstyrrende � og 
man unngår at det blir for trangt, når 
alterringen etter hvert fylles opp av 

knelende nattverdsgjester så langt 
det er plass. Det er også en fordel at 
det er så få �regler� som mulig for 
hvordan nattverdsfeiringen foregår, 
slik at folk som ikke kjenner til 
�reglene�, ikke opplever at de gjør 
noe �feil�. Dersom man går opp i 
koret for å delta i nattverden, og det 
viser seg at det ikke er plass, er det 
fint å ta plass på en av stolene i 
koret, eller eventuelt stå der mens 
man venter på neste knefall. Det er 
fint både for de som kneler og de 
som venter, når vi slik er sammen 
og nært Guds alter i lovsang. 

Kåre V. Nilsen 

Nytt fra Gudstjenesteutvalget: 
 

Nattverdfeiringen i Kopervik kirke 
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THK = TRO -  HÅP - 
KJÆRLIGHET 

En stiftelse med hjerte for Ukraina. 
 
Stiftelsen THK, som har sentrum i vår menighet, er 
det kanskje ikke så veldig mange som vet om.  Det 
er en stiftelse som arbeider blant våre naboer i øst, 
spesielt i Tjernobyl-området, men også  i Kiev og i 
Hvite-Russland.  Den ledes av et styre på 4 perso-
ner,  Beint Hansen, Willy Pedersen, Stein Kåre 
Mannes og Reidar Gaupås.  Den arbeider, som så 
mange andre organisasjoner,  på to områder, nem-
lig både med misjon og humanitært arbeid. Og den 
er tverrkirkelig. 
 
Vekkelse og vekst 
Forkynner Beint Håkon Hansen startet arbeidet i 1995.  Han 
fikk kallet da han var foreleser på Bibelskolen i Korosten, en 
by på ca. 60 000 innbyggere, et jernbaneknutepunkt i Ukrai-
na. Den ligger få mil fra Tjernobyl-området, kjent for den 
store ulykken i atomkraftverket noen år før.(1986) THK 

samarbeider med og støtter en pinse-
menighet i byen. Denne ledes av 80 år 
gamle pastor Kaminski. Han er  en 
traust høvding som satt over 20 år i 
Sibir for sin tros skyld.  Bibelskolen 
utdanner forkynnere og pastorer til 
arbeid i hele Ukraina. THK begynte i 
det små men har nå rundt 25 pastorer 
på lønningslista.  Disse er pionerer 
som  prøver å etablere nye menigheter. 
Når de så har klart å bygge opp en 

selvstendig menighet, reduseres støtten fra oss og flyttes 
over til andre.  
 
Hjelpesendinger 
Nøden i Tjernobyl-området er stor, og mange har et skri-
kende behov for hjelp til mat og klær. Det er et enormt 

rusmisbruk, og arbeidsledighet på 60 � 70 %. Mismot og 
fortvilelse lyser i øynene på mange av de vi treffer. De 
mangler mål og mening med livet. Disse menneskene prøver 
vi å nå med evangeliet og nødhjelp. For å få dette til samar-

beider THK også med lokale myndigheter.  Vi har levert
store mengder klær og utstyr til lokale sykehus. En rekke 
ambulanser er satt i stand og kjørt bort til Korosten. Vi har 
fått og gitt videre tannlegeklinikk, strømaggregater, verktøy, 
flere kopimaskiner, trykkeri og mye annet. Vi støtter barne-
hjem, mor/barn senter, driver rehabiliteringssenter, gir støtte 
til kjøp av menighetshus og prøver å gi hjelp til selvhjelp. Vi 
prøver å motivere norsk ungdom, skoler, menigheter og 
grupper til å finne sitt prosjekt i Ukraina og hjelpe noen få til 
et bedre liv.  
 
Lager på Bygnes 
Lageret  for den humanitære delen er plassert her i vår
menighet. Vi fikk kjøpt en �rubbhall� som er plassert på
industriområdet nord for Shell på Bygnes. Med utrolig

velvilje og økonomisk støtte fra Karmøy kommune, stor 
dugnadsinnsats og mange villige sjeler fikk vi satt opp lager-
hallen.  Til å begynne med brukte vi gamle busser til å trans-
portere klær.  Nå har vi kjøpt trailer som vi kjører hjelpesen-
dinger med. Til nå i år har denne traileren kjørt 12 turer med 
ca 90 kbm  hjelpesending på hver tur. Noen turer kjøres for 
oss og noen for andre humanitære organisasjoner. I fjor kjør-
te vi 17 turer. 
 
Bussturer 
THK har også egen turbuss som benyttes til turer i Øst-
Europa.  Flere ganger i året kjører vi skoleklasser, fra 10. 

klasse og oppover, pensjonister og åpne turer.  Både Karmøy 
folkehøgskole,  Åkra videregående, Ølen videregående,
Bildøy bibelskole Gand videregående, Revheim ungdoms-
skole og andre, har lagt turen til Tjernobylområdet. De får se 
Ukrainas stepper med frodige jorder som ligger brakk,  fra-
flyttede �dødsbyer� rundt Tjernobyl, sykehus, barnehjem, 

Pastor Kaminski 

Fra Mor/barn-senteret 
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fattigdom og marked. På hjemveien har vi kjørt innom 
Auschwitz i Polen og ungdommene har ved selvsyn fått sett 
utryddelsesleirene fra krigen. 
 
Ny tur i september 
Nå i september reiser et arbeidslag på ca. 20 fagarbeidere fra 
Sevlandsområdet til bibelskolen.  Dette er den fjerde turen 
de kjører ned for å renovere og modernisere denne.  Sanitær-
forhold,  klasserom og oppholdsrom er tatt før,  nå står kjøk-
kenet for tur til å bli renovert. De tar fri i 14 dager for å gjøre 
denne innsatsen, og betaler turen og materiellet selv.  Senere 

i høst drar Karmøy folkehøgskole med Geir Toskedal som 
sjåfør. Da er det kanskje noen ledige plasser til deg? 
 
Kommer hjelpen fram? 
Våre naboer i øst har et skrikende behov for materiell hjelp.  
Samtidig er det i Ukraina flest kommer til tro på Jesus i  
Europa.  Det er derfor viktig å fortsette arbeidet. Vi samar-
beider tett med kristne i Ukraina og ser at hjelpen kommer 
fram.  Våre sjåfører og andre er ofte i området og påser at 
midlene og varene kommer de tiltenkte i hende.  Det aller 
meste når fram til de som trenger det mest. 
 
Vil du være med å hjelpe ?   
Ja du kan.  Bønnen er vårt viktigste redskap til å lykkes. 
Uten Herrens velsignelse og omsorg nytter ingen ting.  Du 
kan også hjelpe ved å rydde opp i hyller og skap, samle sam-
men reine og hele klær av alle slag, legge de i en kraftig 
plastsekk og levere opp til Bygnes. Der tar vi imot klær på 
de siste to lørdager i hver måned, og ber om transportstøtte 
med kr. 50,- pr. sekk.  Du kan få være med på dugnad, laste 

traileren, bli med på tur østover, givertjeneste eller annet 
som Gud minner deg om.  Våre kjære naboer i øst trenger 
vår hjelp,  TRENGER du kanskje noen å dele med ? ? 
 
Våre hjemmesider www.thk.no er i en begynnerfase, men 
stikk likevel innom disse sidene og se. Og husk;  Vi er få og 

trenger hjelp og midler til å fortsette arbeidet!  Du er 
velkommen med din innsats,  stor eller liten!!! 

 
Reidar Gaupås 

THK -  
BASAR 

 
For et par nummer siden skrev vi i Kirketorget om en 
basar som ble holdt på Stangelandsfeltet. Synnøve 
Thorsen var initiativtaker. Inntekten skulle gå til et barne-
hjem i Ukraina, som THK-stiftelsen har besøkt. Det kom 
inn  6000 kr. til barnehjemmet. Takk til alle dere som har 
støttet ved å kjøpe lodd. THK-leder Kåre Mannes fikk 
beløpet med seg for å levere og se til at pengene kom til 
det formålet det skulle. Han fortalte at hver krone kunne 
ganges med 11 i Ukraina. Så våre penger rekker til langt 
mer hos dem. Synnøve vil til vinteren sette i gang en ny 
dokke-med-garderobe-basar. Hun inviterer hermed 
strikkeglade og syersker til å være med! 
Synnøve nås på telefon 52 85 13 65. 

I.E. 

Fornøyde barnehjemsbarn 

Torghandel i Korosten en vinterdag 
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Årets satsing fra Synzigus. Med Kopervik menighet 
og Barne- og ungdomsfondet i ryggen fikk seks ivri-
ge tensingere reise på Tensingseminar i Ulsteinvik i 
sommer. Det tok helt av, forteller de. Nå er de tilba-
ke og har beina godt festet i Synzigus i Kopervik og 
klar for innsats. 
 
Vi har tatt en prat med de heldige som fikk reise på 
dette: Helene Skeie Risanger (ny dirigent), Filip Sund 
(bass-kurset), Bjørn M. Ognøy (gitar), Stian K. Vedøy 
(tangenter), Erlend B. Johnsen (trommer) og Elise 
Bredahl (ledelse og aktiviteter). 
 
Helt Konge..! � Jo, alle er enige om at dette var Konge. 
For oss som ikke helt vet hva som ligger i det fortsetter 
de. Det betyr at vi har lært mye. Truffet mange tvers 
gjennom positive folk, både flotte forbilder og instruktø-
rer og andre ungdommer som driver tensing. Og -  
inspirasjon. Det ordet samler det meste, blir de enige om. 
Kort sagt: Konge! 
 
Har dere tatt helt av, må vi spørre? Vi får visst ikke vite 
alt, men forstår at flere timers venting på flyplassen på 
Gardermoen foregikk i oppløftet atmosfære. Plutselig var 
�Tensing� blitt til det lovende rockebandet �Attention�. 
Jo da, snille mannen kunne gjerne ta bilde av de unge 
lovende i rulletrappa han (se bildet). Og om nå bandnav-
net var en bløff for anledningen, så tror vi ganske sikkert 
at det blir mye �attention� på gjengen framover, i hvert-

fall i Kopervik. Vi gleder oss. 

 
De vil gjerne ha oppmerksomhet Tensing-pilotene fra Kopervik
fra v.:  Bjørn M. Ognøy, Filip Sund, Stian K. Vedøy, Erlend B. 
Johnsen, Helene S. Risanger og Elise Bredahl

Lars H Tjøstheim 

�Attention please�  
 

Kopervikinger på Tensingseminar 

TT 2004 
 

TT: Tusen Ting, Trivelig Tilstelning, Tro og Tillit: 
Tenårings Treff. 

 
Hvert 4. år arrangerer Norges KFUK/ KFUM TT. 

 
Dette året var vi "connected" i Haugesund. 2400 ungdommer 
fra over 20 nasjoner var samla til dager med: Hall- program, 
konserter, gudstjenester, kanopadling, kirketelt, karaoke, 
kafeer, rulleskøyte, hockey, late night show, foto-seminar, 
Synzygus - konsert, bruskasse-klatring, trommekurs, sumo -
bryting, fisbee-golf, Peters sjøhus, trosvandringer, vollyball, 
nye venner� 
 
Fra Kopervik menighet reiste 27 ungdommer helt til 
Haugesund! Det ble 5 dager fylt til randen av opplevelser.  
 

S.L. 
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SØNDAGSSAMLING 
FOR BARN UNDER 
GUDSTJENESTEN. 

 
Denne høsten vil tilbudet om sam-
ling for barna under søndagsguds-
tjenesten utebli. Det har vist seg at 
det den siste tiden har vært mindre 

og mindre behov for denne sam-
lingen. Den har først og fremst vært 
et tilbud til barnefamilier som øns-
ket at barna skulle få et tilpasset 
tilbud mens de voksne var på guds-
tjenesten. Dersom det nå viser seg 
at behovet for en søndagssamling 
melder seg igjen, vil vi ta opp til 
vurdering å starte opp igjen etter 

jul. Dersom noen har kommentarer 
til dette, så vennligst si ifra til dag-
lig leder på menighetskontoret. Vi 
minner om at det fremdeles er søn-
dagsskoler flere steder, bl.a. på 
Stokkastrand, på Kopervik bedhus, 
på Sund og på Frelsesarmeen. 
 

Solveig Sætrevik 

Grupperommene. 
Mot nord blir det nå to for-
holdsvis store grupperom med 
inngang fra nytt vindfang og med 
dører inn til aktivitetsrom/
internettkaféen. Disse gruppe-
rommene vil få en litt �røff� 
innredning med villmarkspanel på 
veggene. Rommene vil dermed få 
en stil som speiderne har ønsket 
seg, men grupperommene vil 
selvsagt kunne benyttes av alle 
senterets brukere. 
 
Kiosk/minikjøkken. 
Tidligere mørkerom/lager blir nå 
innredet til kiosk/minikjøkken 
med åpen løsning og disk mot aktivitetsrom/internett-
kaféen. Rommet vil få en enkel kjøkkeninnredning med 
plass til komfyr, samt noe annet kjøkkenutstyr. 
 
Ny inngang. 
Tidligere frisørrom blir nå ny inngang. Her blir det 
garderobe og inngang til aktivitetsrom. Det er allerede 
støpt ny trapp som skal ha solid rekkverk i stål.  Lyd-
veggen som skal dempe lyd fra den såkalte �ungdoms-

avdelingen� er plassert mellom ny inngang-frisørrom 
og videre mellom kiosk og toilettene og fortsetter til 
grupperom mot syd. Dørene i lydveggen vil også være 
ekstra lyddempende. Himlingen i aktivitetsrommet/
internettkaféen får også ekstra lydisolasjon. 
 
Uteanlegget. 
Tidligere beplantning på forsiden av senteret er fjernet 
og det er lagt asfalt i stedet. Plassen foran hoved-
inngangen mot nord er nå utvidet og asfaltert. Det er 
dermed blitt en langt bedre og større snuplass ved 

hovedinngangen. Dette vil særlig bli 
mer tjenlig for transport av personer 
til eldretreffet på onsdagene. Veien 
fra hovedinngangen og ned til 
parkeringsplassen er også blitt utvidet 
og har fått fortau. 
 
Det har til nå vært gjort en veldig fin 
dugnadsinnsats. Både ungdommer og 
mange voksne har deltatt. 
 
Dugnadsånden er virkelig vekket til 
live igjen i Kopervik Menighet! 
 

L.G. 
 

Lars Gaustad: 

Ombyggingen av Senteret 



10 Kirketorget 

Vi har plass til flere. Jenter og gutter 
i 3. og 4. klasse kan møte på parke-
ringsplassen i Liarlund tirsdager kl 
17.30. Der finner dere også voksne 
ledere dere kan snakke med. Alle 
møtene er ute i skogen. Du kan 
ringe til: 
Erling Endresen, 52 85 30 66. 
 
Hvis du går i 5 klasse eller mer, og 
vil være speider kan du ringe til: 
Solveig Leikvoll: 52 85 75 68. 
 

Voksne kan også være med uten at 
vi skal drukne deg i lederoppgaver. 
 
Finnes det en dame der ute som kan 
tenke seg å være med ?? Vi kan gi 
deg et godt fellesskap og masse 
kjekke opplevelser !!!                S.L. 

Nytt Alpha-kurs 
 
-Torsdag 30.9. kl. 19.00 starter et nytt Alpha-kurs på Ungdoms-og 
alderssenteret. 
-Kurset går over 9 torsdagskvelder og en weekend. 
-Datoene: 30.9, 14.10, 28.10, 11.11, 19-20.11, 2.12, 
                 6.1.05, 20.1, 3.2, 17.02. 
-Foredragsholderne blir stort sett de samme som på de tre tidligere kursene. 
-Kurset er for ALLE! Både dem som har spørsmål om kristendommen, 
eller har lyst å friske opp kunnskapene sine, eller bare har lyst å komme 
sammen i et koselig miljø, uten at det kreves noe av deg. 
-Meld deg på til: 
Ingeborg Ellingsen, tel. 52851062, 
Odd Einar Sørheim, tel. 52851944, eller til  
Kari Magnussen på menighetskontoret, tel. 52857569. 
 

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN! 

Har du lyst å bli KFUK- KFUM speider ?? 

 

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 

 

 

  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 

SKIPSEKSPEDISJON - SPEDISJON 
PB. 23, 4291 KOPERVIK 

Telefon 52 85 69 00 

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

4291 Kopervik 

 

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 



 
 

 
 
 

   vigde 

 
 

    døde 

 
 
 
 

    døpte 

 

   Kirkelige handlinger 

29. mai: Merete Grønnestad og  
                         Kjetil Hansen 
               Turid Stensen og  
                         Tore Meinert 
02. juni:   Kristin Boge og 
                         Haagen Lanes     
                         (Sjømannskirken på Mallorca) 
12. juni:   Anne Therese Sund og 
                         Andreas Lauvås 
03. juli:    Inger Karin Brekke og 
                         Nils Ove Stava 
31. juli:    Lene Lie og  
                         Einar Markhus 
07. aug:  Marte Bakke og 
                         Knut Olav Ystaas 
14. aug:  Gerd Synnøve Smith og 
                         Kåre Martin Jørgensen 
               Monika Beate Knutsen og 
                         Sten Tore Dybdahl 
18. sept: Synnøve Bygnes og 
                         Helge Ottosen     
                         (Avaldsnes kirke) 
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 Hele menigheten synger i Koper-
vik kirke søndag 7. november kl 18. 

 

Sund barnekor, Siloa, Shalom, 
Synzygus, Quo Vadis og kirkekoret 

deltar alle med egne nummer. 
Stort felleskor. 

 Bli med på en inspirerende 
sangkveld. 

Møter på Senteret i 
NMS sin regi i høst 

 
26.09:  Søndagssamling m/Ole 
              Ellingsen  kl. 19.30  
31.10:  Søndagssamling m/Roar 
              Vik - kl. 19.30  
28.11:  Søndagssamling m/Jens 
              Stangeland - kl. 19.30  
 
02.01.05:  Hellig-tre-kongerfest kl. 
              18.00  

L.G. 

HØST-TAKKEFEST 
m / nogo attåt 

Søndag 26. september feirer vi  
høsttakkefest i kirken. 

Vi pynter kirken med frukt og grønt, 
og takker for alt skaperverket gir 

oss. 
Etterpå blir det høstfest på kirke-

bakken, hvor KFUK- KFUM spei-
derne rigger til taubane, sporløype 

og koker suppe,  
og du kan grille marsh-mellows. 

Ta gjerne med suppekopp og 
uteklær,  (men vi har lagt inn 

bestilling på fint vær). 
S.L. 

20. mai     Ernst Olai Hårvik                     
                Einar Magne Vigre (Falnes kirke) 
                Egil Henning Guttormsen        
24. mai     Sverre Elias Jensen                
23. mai     Margrete Hansen                     
02. juni     Peder Aukland Strøm              
07. juni     Tone Eva Blomquist Pedersen 
20. juni     Ernst Eide                               
23. juli      Valborg Bertine Tjøsvoll          
30. juli      Morten Vikre (Falnes kirke) 
01. aug    Karen Gustava Osnes             
11. aug    Ida Olivia Pedersen                 
22. aug    Borghild Håvardsen                 
04. sept    Helga Irene Snørteland           
09. sept    Astrid Marie Kallevik 

30. mai:  Maria Berge Kringstad  
                                                 (Avaldsnes kirke) 
              Magnus Solheim Simonsen 
              Tobias Velde Rasmussen 
              Jonas Hårvik Ørjansen 
              Ida Helèn Tjørstad Lilleås 
              Eirik Andreas Selsås 
              Sten Magne Sørheim 
                                         Nordstokke 
              Michal Larsen Kalland 
              Olav Byrknes 
13. juni:  Ane Tjøsvoll Sletten                  
              Ørjan Kvinnesland                     
              Sandra Østenstad                     
              Kamilla Solvang Eide                
              Håvar Benestvedt                     
20. juni:  Torstein Jøsang                       
                                                (Sjømannskirken i Göteborg) 
              Astrid Marlene Hauge              
                                                (Tverlandet kirke) 
27. juni:  Leon Ytreland                           
              Preben Lundøy Sandhåland  
04. juli:   Emma Svendsen                       
11. juli:   Kevin Mikal Nordstokke             
25. juli:   Amy Omland                             
              Lisa Olsen  
              Karen Tjørve Aarset                  
              Andreas Bonander                    
01. aug: Vibeke Fosse                           
                                                (Torvastad kirke) 
08. aug: Markus Fosse Høvring              
              Maria Halvorsen                        
              Elise Clausen Grimstvedt          
              Tonje Stava                               
15. aug: Johannes  Ånensen                 
                                                (Åkra kirke) 
22. aug: Isabelle Aline Paulsen 
              Phillip Gismervik Jørgensen 
              William Fresi Elliassen 
              Markus Mannes Nes 

Bach og billedkunst 
 

Søndag 24. oktober får Kopervik 
kirke besøk av pianisten Rune Alver. 
Han vil fremføre Goldbergvariasjo-
nene av Johann Sebastian Bach, led-
saget av billedkunst fra renessansen 
og barokken. Bildene fremstiller 
hendelser fra det gamle og det nye 
testamente på fantasifulle og enga-
sjerende måter. Det vil ganske sik-
kert by på både gjenkjennelse og 
overraskelse. Konserten innledes 
med en enkel gjennomgang av bil-
ledtilfanget og en kort orientering 
om musikken. 

Denne konserten arrangeres i 
anledning TV-aksjonen. De som 
deltar er Maren Flotve Birkeland, 
sang, Christian Velde, piano, og 

Inger Målfrid Hovland leser sine 
egne dikt. I tilegg vil det lokale 
koret Keryx delta. Alt under ledelse 
av Anne Netland. 

Konsert i Avaldsnes kirke den  
15.okt. kl. 19.00 



Kano-tur 
 

Å padle stille ned en elv, og ikke vite hva som skjuler seg bak neste sving. 
Å seile over vannet ti kanoer i bredden. 

Bade i litt for kaldt vann, komme til en "alvorlig fin" øy- dekket med 
liljekonvall. 

Spise finnbiff og tur-eplekake. 
Bære kano og utstyr, kjenne på motvind og våkne av regn i fjeset. 

Kjenne på grensene, kjenne deg så sliten du ikke kan huske at du har vært 
noen gang. 

Padle stryket du ikke egentlig torde , men så var det gøy !!! 
Synge gjennom alle barne-TVsangene du husker. Kjenne padlerytmen sitte i 

kroppen. 
Se fjellene, vannet, elvebredden- beverhuset. 

Være i samme båt med speidervenner, vite at Jesus er med på denne turen 
også. 

Komme fram til Arendal en varm forsommerdag. 
Det er fint å være speider -  på kanotur. Bare se bildene!! 

 
S.L. 




