
GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET               NR 3 � 2005                                        12. ÅRGANG 

Den nye altertavla Den nye altertavla Den nye altertavla    
i Kopervik kirkei Kopervik kirkei Kopervik kirke   
er laget av Keith Grant og 
innviet den 12. juni 2005. 

Tavla vil være åpen eller lukket 
etter liturgiske retningslinjer. 

Foto: Elisabeth Thomassen 
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Kan et bilde preke? 

I vel 3 år har vi nå holdt gudstjenester i 
Kopervik kirke uten alterbilde. Et enkelt 
lite trekors på lys bakgrunn har tjent 
som alterdekorasjon. Mange har gitt ut-
trykk for at de har savnet alterbilde. 
Andre har funnet seg vel til rette med 
den svært enkle løsningen som vi nå har 
hatt midlertidig. Noen har reist spørsmål 
om det i det hele tatt er rett å ha noe 
alterbilde. Gjelder ikke bibelens gamle 
forbud? Jøder, muslimer og noen kristne 
retninger mener fortsatt at det er galt å 
lage bilder av det guddommelige. Hva 
skal vi tenke om dette? 
  
Det gamle testamentet taler om at vi 
mennesker er skapt i Guds bilde. Hver 
kvinne og mann har noe ved seg som 
avspeiler Gud, men vi ikke kan fange 
Gud i vårt bilde. Den allmektige er stør-
re enn vi kan fatte. Vi kan ikke fange 
Gud inne i våre bygninger, vår kunst 
eller våre tanker. Mennesker har saktens 
forsøkt dette opp gjennom historien, 
men det blir som å fange stjernehimme-
len med et sommerfuglnett. Er da alter-
bilder et håpløst og overmodig prosjekt? 
  
Det nye testamentet (NT) stadfester at 
vi mennesker er skapt i Guds bilde, men 
peker også videre på Jesus Kristus: 
�Han er den usynlige Guds bil-
de� (Kol.1,15 jf. 2.Kor.4,4). �Den som 
har sett meg, har sett Faderen� sier Je-
sus (Joh.14,9). Gud har dermed gitt seg 
til kjenne på en helt ny måte i sin enbår-
ne Sønn. Inkarnasjonens mysterium kal-
ler vi det. Den ene Gud møter oss som 
den treenige: Faderen, Sønnen og Den 
hellige Ånd. Ånden framtrer i det nye 

testamentet også synlig �som en 
due� (Matt.3,16) eller �tunger likesom av 
ild� (Apg.2,3). Den usynlige Gud velger 
altså selv en tid å gi seg synlig til kjenne 
ved Sønnen og Ånden. 
  
Dette gav tidlig kirken frimodighet til å 
framstille sentrale begivenheter i 
kristentroen i billedform. En fortsatte å 
drøfte grensene for hva som kunne fram-
stilles og hva de ferdige bildene kunne 
brukes til. Var de å forstå som pedagog-
iske hjelpemidler i forkynnelsen eller 
representerte de også et guddommelig 
nærvær (jf. Ikoner)? Ulikt syn på ikoner 
medvirket til at kirken ble delt i en vestlig 
og en østlig gren for snart 1000 år siden. 
Vi tilhører som lutheranere den vestlige 
kirkegren og ved reformasjonen ble billed-
bruken i våre kirker videre forenklet ved at 
nær alle helgenbilder ble fjernet.  
  
Jesu oppstandelse fra de døde ved solopp-
gang Påskedag er den mest avgjørende 
begivenhet i NT. Den stadfester at Jesus er 
Kristus, Guds Sønn, og at soningsverket 
på Langfredag er gyldig. En kunstnerisk 
framstilling av dette er krevende og det 
finnes ingen fasit. Menigheten kjente til 
Tiedemann-kopiens framstilling. Nå er 
menigheten i ferd med å oppdage Grants 
framstilling av samme tema (i skrivende 
stund � 1.juli - har nær 3000 sett den nye 
altertavlen i kirken). Kan et bilde preke? 
Selv mener jeg at både vår gamle og vår 
nye altertavle viser at det er mulig. 
 
La øynene lytte! 
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Søndag 12. juni strålte solen 
utendørs om kapp med solen 
over lammet i Keith Grants 
nye alterbilde i Kopervik kirke. 
Kirken var så å si fullsatt både 
på selve innvielsesgudstjenes-
ten om formiddagen og  på 
konserten om kvelden. 
 
Kirketorget fikk en liten prat med 
kunstneren etter konserten. 
 
Vi forstår du har hatt en opple-
velsesrik dag i dag? 
 Ja, jeg er ganske overveldet over 
den oppslutning og positive 
respons jeg har fått fra de frem-
møtte. 
 
Tilblivelsen. 
Hva fikk deg til å fatte interesse for 
denne store oppgaven? 
Vanligvis maler ikke jeg kirkekunst. 
Men så ble jeg forespurt om å delta 
blant mange andre om å lage utkast 
til nytt alterbilde. Dette så jeg på 
som en stor ære og utfordring.  Jeg 
var først uttatt som 1 av 19, så 1 av 
9, osv. til jeg stod igjen som den ene 
av to som til slutt ble valgt. 
 
Utfordringer underveis. 
Hvilke utfordringer skapte bildet hos 
deg som kunstner? 
Jeg ville prøve å skape et åndelig 
verk ved bruk av klare kristne sym-
boler fra Bibelen som alle, spesielt 

barna og de unge, skulle kunne for-
stå. Hele tiden måtte jeg også ha i 
hodet hvordan det skulle kunne 
fungere i et kirkerom fra 1861 sam-
men med kirkens øvrige interiør. 
 
Lokaltilnytning. 
Dette er et alterbilde spesielt laget 
for Kopervik kirke. Er der ting i bil-
det som kan gjenspeile noe av det 
lokale livet på stedet?  
Selv om både korn, lam og garnet 
med fisk var en del av Jesu disiplers 
hverdag, er det også ment å hedre det 
naturgitte næringslivet på Karmøy. 
Horisontlinjene og de formaliserte 

fjellene minner også om det lokale 
kystlandskapet. 
 
Symbolikk.  
I talen fortalte du om symbolikken i 
bildet. Kunne du si litt om den her? 
Alterbildet er jo et tryptikon 
og fungerer som et åpnelig 
skap. Når dørene er lukket, for 
eksempel i faste- og advents-
tid, viser det Jesu kors foran 
en mørk nattehimmel over 
stille hav. Når dørene åpnes, 
får vi øye på hovedmotivet 
først, Guds Lam, som bærer 
verdens synd. Lammet står 
foran morgensolen og utstråler 
Guds fullkommenhet, renhet 
og kjærlighet. 
Mange vil forbinde dette med 

oppstandelsens morgen. 
Venstre bildefelt viser kornet som 
symbol for "livets brød", men også 
"det daglige brød".  De røde valmue-
ne er et symbol på Kristi blod. 
Regnbuen symboliserer løftet til 
Noa. Duen er først og fremst Den 
Hellige Ånds symbol, men også 
Noas budbringer og fredens due. 
Den Hellige Ånd er også avbildet 
som pinsens ildtunger formet som 
blink av nordlys øverst i midtre felt. 
Bildet til høyre symboliserer Peters 
fiskefangst. Og over de dramatiske 
røde skyene ser man nymånen som 
holder gamlemånen i favnen - et 

symbol på håp og gjenfødelse. 
Der er også andre symboler lagt 
inn fra min side. Men symbolene 
i bildet skal ikke være begrenset 
til min forståelse. De skal være 
åpne for tolkninger som gir en 
trosstyrkende, åndelig opplevelse 
for den enkelte i menigheten, 
liten som stor. 
 
Et ønske fra kunstneren til 
slutt? 
Jeg håper at de bildene jeg har 
skapt i disse fem panelene, vil bli 
til glede og inspirasjon for  

menigheten. Og at de som kommer i 
kirken må bli like glad i dette alter-
bildet som mange var i det som gikk 
tapt 

 
Ingeborg Ellingsen 

 

Intervju med  
kunstneren bak verket. 

Foto: Arne Møller 

Foto: Arne Møller 

Foto: Elisabeth Thomassen 
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På programmet sto andakt v. Einar Andreas-
sen, målsetting og mandat for og valg av ung-
domsrådet, gruppearbeid, trosvandring (se bil-
dene) og ikke minst mat (herlig koldtbord). 
 
Det ble virkelig en inspirerende formiddag, der 
visjoner og vyer fikk fritt spillerom, og ikke 
minst ble utkrystallisert i diverse forslag til 
strategier og tiltak for ungdommene i menighe-
ten. De frammøtte valgte en representant for 
hvert av lagene/klubbene/foreningene til 
ungdomsrådet (URK). Disse skal så godkjen-
nes av de enkelte styrene og av menighets-
rådet. Følgene ble foreslått for 1. år: 

 

Inspirasjonssamling for ungdomsarbeidere 

Lørdag formiddag den 4.juni møtte 12 voksne og 7 ungdommer på Senteret 
for å la seg inspirere og å velge et ungdomsråd (URK) som skal koordinere 
ungdomsarbeidet i menigheten.  

For ungdommene: 

 
Speiderne:            Kari-Anne Endresen 

15+-klubben:        Magnus Brautaset 

Krik:                    Sigbjørn Melvær 

Trøkk20 (m.m.)    Håvard Nesse 

Ten-sing:              Helene Skeie Risanger 

For voksenlederne: 

 
MR sin repr.:       Rolf Koch 

Trøkk 20:            Britt Randi Madsen 

Staben:                Lars Harald Tjøstheim/ 

                            Solveig Leikvoll(alt.) 

Samtlige representanter er allerede god-
kjent av menighetsrådet, og ønskes lykke til 
med oppstarten til høsten! 

A.V.N. 
Foto: S.L. 
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En trosvandring er en måte 
å oppleve troen på, sier 
Solveig. - Du er ikke bare 
en passiv mottaker, men er 
selv i bevegelse  og møter 
utfordringer og tanker på 
veien. Den er en rolig beve-
gelse i tillit til Gud, og til 

din medvandrer. Du beve-
ger deg i Guds nærhet, i 
møte med det uforståelige, 
du går i nysgjerrighet og 
undring. Du går på 
trosveien, for troen sitter i 
beina. 
Troen er bevegelse: 

Kateket Solveig Leikvoll 
 gir ut bok på IKO 

Solveig Leikvoll gir til høsten ut en bok om trosvandringer/bønnevandringer.  
Det er en fagbok med teori og mange forslag til vandringer.  
 
Tittelen er   �DU GÅR I TRO�.  

 

Kirkebenk-meditasjon 

Du skal aldri røre deg fortere, 
herr direktør, enn at barnet inne i deg kan følge med, ellers griper stresset deg. Barnet i deg har kortere ben 

og høyere interesser. Det vil ta deg med og lære deg å leve før du dør. 

(Matt 18,1-3 ) 

Nå sitter du her. 
Det er ikke som lenestolen foran TV hjemme, du må 
rette ryggen - det kjennes litt ubehagelig - det er 
vanskelig å finne en god sittestilling, og du veit at 
her hadde du ikke orka å sitte i 3 timer. Men kjenn 
på benken under deg. Kjenn det harde treet. Tenk - at 
her har noen sittet før deg, her kommer noen til å sit-
te etter deg. Noen har laget den benken du sitter på. 
For 100 år siden var det en snekker som fikk opp-
draget: Du skal lage benkene til kirka! 
 
Han tok ut tre med omhu. Han kvesset øks og høvel, 
og verkstedet luktet godt av nytt tre. Han visste at 
lenge etter hans tid var ute, kom en ny tid. Ukjente 
skulle sitte i hans benker. Han visste ingenting om 
deg. Du vet ingenting om han. Men han var med og 
bygde kirka. Nå sitter du her - kan du kjenne igjen 
benke-byggerens kjærlighet til treet? 
 
Se deg om - tenk på de som laget glasset i vinduene, 
de som har vevet teppene, kjenn lukten av ull, fore-
still deg orgelverkstedet i Nederland med piper og 
lyder, lukten av metall og tre, tenk deg gleden når 
taksperrene endelig kom opp, se lysekronene og vit 
at hender har formet dem, hender og varme og verk-
tøy. Alle ting her inne er laget med alvor, med yrkes-

stolthet og kjærlighet. Kirken er blitt en blanding av 
gammelt og nytt.  
 
Og tiden går. Så synes vi snekkerens benker ble for 
harde, og noen sydde puter til kirkebenkene våre. 
Orgelet gikk i stykker og noen ble spurt- kan dere 
lage et nytt orgel? Teppene ble utslitt, vi ville ha lys-
globe for at alle kunne tenne lys, vi har fått ny alter-
tavle... 
 
Et kirkehus uten mennesker er som et tomt skall. For 
alt her inne er menneskeskapt. Av mennesker. For 
mennesker. Men  kirken er Hellig grunn - Den Helli-
ge Ånd fyller den med sin pust, Jesus sitter med deg 
i benken - til sammen blir det Guds hus. Du fyller 
kirkehuset med skjønnhet og liv. Du sitter i benken 
og er skapt i Guds bilde - med alt du er speiler du 
Gud.  
 
Du er på hellig grunn. Kjenn nærheten og avstanden, 
kjenn på tid og rom, det har levet mennesker før deg, 
det skal komme mange etter deg. Men nå er DU her, 
det er det viktigste. Nå er tiden din. Måtte du alltid 
kjenne at her hører du hjemme. 
 

S.L. 
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De store speiderne tok seg en tur til Vigdarvatnet og 
padlet i sommerværet. Det ble et døgn uten mygg, med 
èn fisk, brød stekt i steinovn, bading i 10 grader og kano-
katamaran. Midt i naturen, �som også er nær deg 
akkurat nå�. � 
Den anbefales fra oss til dere i friluftslivets år.          S.L. 

Juni- padletur i Vigdarvatnet  



 

Speider 
 3-5 klasse- gutter og jenter: Liarlund 

hver tirsdag 17.30-18.45 
Kontaktperson Erling Endresen 

Jenter fra 5 klasse: Tirsdager 18.00-19.30, 
Kontaktperson Solveig Leikvoll 

Gutter fra 6.klasse Onsdager 18.00-19.00,  
Kontaktpers. Arvid Nesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flere aktiviteter og lag på side 9 og 10 ! 

Helga 28 og 29 mai var det samlet 400 småspeidere 
og ledere til leir på Blikshavn. 

Dagene var fylt av: 
teltliv, 
leirbål, 
spikking, 
ridning, 
linedance, 
taubane, 
Krets-
konkurranse, 
mat, 
gudstjeneste, 
kioskkø, 
bading i bekken, 
bålrøyk, litt regn 
og litt sol�� 
Og speidere 
og ledere 
Fra 
Kopervik.  

Kirketorget 7 

KRIK- skate for life: 
Mandager 17.30-19.00- ulike steder 

kontaktpers Solveig Leikvoll 

Hva skjer til høsten? 

15+ 
annenhver lørdag 20.00-23.00, Senteret 

Foto s. 6 og 7: S.L. 
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Den 12. juni ble den nye altertavla i 
Kopervik kirke innviet ved gudstje-
nesten. Samme dag om kvelden ble 
det holdt konsert i anledning den nye 
tavla.  
 
På bildene sees aktørene ved konserten, 
som ble en flott opplevelse fra første 
stund. Sopranen Berit Nordbakken Sol-
set framførte Mozarts Exultate, Jubilate, 
akkompagnert på orgel av Øystein 
Bredal. Klarinettisten Hilde Ellingsen 
Grant, kona til kunstneren Keith Grant, 
og Janne Brudvik Villa ved flygelet, 
spilte sonate for klarinett og piano av 
Johannes Brahms. Kopervik kirkekor 
sang tre satser fra Messe av Steve 
Dobrogosz , diktet �Lammet� av 
William Blake ble lest av Øystein S. 

Waage, og Keith Grant fortalte litt om 
arbeidet med å lage altertavla. 
Til slutt framførte Leif Ove Andsnes fire 
pianostykker, som, til tross for at noen 
av dem kunne kalles �svisker�, aldri ble 
verken kjedelige eller banale i hans 
suverene tolkning, men framsto som helt 
nye og vidunderlig skjønne. Uroppførel-
sen av det spesialbestilte verket �The 
Lamb� av Henrik Ødegaard fylte kirka 
med en nydelig pastoral og andektig 
stemning, som sto i stil med både diktet 
av Blake og symbolikken i altertavla. 
Den myke og fyldige sopranstemmen til 
Berit N. Solset kledte komposisjonen 
særdeles godt., og skapte sammen med 
flygelet et helhetlig og vakkert klang-
bilde.                                                 AVN 

Foto: Elisabeth Thomassen 

Konsert i Kopervik kirke  12. juni 2005 
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Oversikt over lag og foreninger som starter opp høsten 2005 

Kopervik  søndagsskole: 
STED:        Kopervik bedehus 
TID:           søndag kl. 11.00. Oppstart: 28. august. 
ALDER:    fra et par mnd til 10-11 år 
LEDERE: Leiv Stangeland, tel. 52851067/52850144, 
                 Andreas Koløy, tel. 52861869, 
                 Kristian Brautaset, tel. 52853221 
VELKOMMEN TIL BÅDE TIDLIGERE OG NYE 

SØNDAGSSKOLEBARN! 

Sund/Ytreland søndagsskole: 
STED:     Sund bedehus 
TID:        søndag kl. 11.00. Oppstart: 28. august. OBS:
               4. september støtter vi opp om menighets-
               turen til Grinde! (se egen annonse i Avisa) 
ALDER: alle aldersgrupper! Fra 2. kl. får alle tekstbok. 
LEDERE: Grete Fedøy, Kari Skaug Kristiansen, Lars 
Ole Kristiansen, Anne Beate Vihovde, Einar Ytreland. 

Vi ønsker alle barn velkommen til et 
nytt søndagsskoleår! 

YNGRES PÅ SUND OG YTRALAND 
STED:          I kjelleren på Sund bedehus 
TID:             annenhver onsdag fra kl. 17.30 � 19.00 
ALDER:      Fra 5. kl. og oppover 
AKTIVITETER: Andakt, lek, konkurranser, 
                    evt. bowling, pizza, m.m.m. 
LEDERE:    Karen Ytreland, Runar Bårdsen, 
                    Anne Lin Ytreland. 

ALLE HJERTELIG VELKOMMEN! 

Barnelaget på Stangeland misjonshus: 
STED:                 Stangeland misjonshus (i krysset mellom Kalvatreveien og Solskiveveien 
TID:                    Annenhver onsdag kl. 17.00 � 18.00 (de onsdagene Siloa ikke øver på Senteret) 
ALDER:              Ingen aldersgrense, men pleier være barn fra 5-6 opptil 12-13 år. 
AKTIVITETER:  Andakt, sang, leker, hobby/formingsaktiviteter. 
LEDERE:            May Kristin Stangeland, tel. 52852029, Randi S. Brautaset, tel.52853221. 
                            Fast andaktsholder er Anita Størkersen, barne- og ungdomsarbeider i NMS. 

�Gamle� og nye barn ønskes hjertelig velkommen! 

EIDE KORVETT 
STED:                Eide bedehus 
TID:                   Annenhver fredag kl. 18.00 � 19.30. 
                          Oppstart: Fredag 2. sept. 
ALDER:            Fra 4 � 7 kl. 
AKTIVITETER:Andakt, sang, leker, konkurranser, m.m. 
LEDERE:          Lise Marie Tjøsvoll og 
                          Marit Grønnestad 

VELKOMMEN! 

Ungdomsgruppå på Eide bedehus 
STED:                Eide bedehus 
TID:                    Annenhver fredag kl. 19.00 � 22.00. 
                           Oppstart: Fred. 2.sept. 
ALDER:             Ungdom fra 8. kl. og oppover 
AKTIVITETER: Andakt, sang og �møkje skoi�! 
KONTAKTPERS.: Marit Grønnestad, tel. 52852681 

Velkommen! 

Søndagsskolen på Stranda 
STED:       Stokkastrand bedehus 
TID:          Søndag kl. 11.00 
ALDER:   barn i alle aldre 
LEDERE: Jorunn Bråtå Johnsen, Unni Golding, Ruth 
                 Sunnanå Sveistrup, m.fl. 

Alle hjertelig velkommen! 

Fredagsklubben på Stranda 
STED:      Stokkastrand bedehus 
TID:         annenhver fredag fra kl. 19.00 � 20.00: se 
                oppslag på skolen for oppstart! 
ALDER:  fra 4. til 7. kl. 
LEDERE: Arne Møller, Karin Naley, Unni og Tim 
                Golding, Jorunn Bråtå Johnsen 

ALLE VELKOMMEN! 

BARNEKORET  Siloa 
STED:         Ungdoms-og alderssenteret 
TID:             Annenhver onsdag kl. 17.00 � 17.45. 
                    Oppstart: egen annonsering.  
ALDER:      fra 3-4 til 8 år 
DIRIGENT OG PIANIST:     Tone Kallevig og    
                                              Øystein Bredahl 

GUTTER OG JENTER 
 HJERTELIG VELKOMMEN, 
BÅDE �NYE� OG �GAMLE�! 

Mer på neste side og på side 7 



HHHusk å melde deg på Betausk å melde deg på Betausk å melde deg på Beta---kurset!kurset!kurset!   
 

Oppstart:          8. september. Kl. 19.30 � 22.00. Til sammen 6 kvelder. 
 

For hvem?        For ALLE, både dem som har deltatt på alpha-kursene, 
                        og for alle som har lyst å bli med på noe nytt og spennen-

de, har lyst på fellesskap og svar på noe av det som er 
vanskelig å forstå med kristendommen. 

 

Påmelding:       Fram til kursets begynnelse: 
                        Odd Einar Sørheim: 52851944, el. 
                        Eldbjørg Torbjørnsen, 52857127/ 52857569.                           

ALLE HJERTELIG VELKOMMEN! 
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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 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK                  TLF. 52 85 31 10 

KARMØY 
FOLKEHØGSKULE 

Tlf. 52 84 61 60/fax 52 84 61 61 

VI HAR FINE 
SELSKAPSLOKALER 

 

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

Malvin Ferkingstad 
Mobil 971 21 611 

 

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY 

 

Olga Hansen Kristiansen A/S 
Hovedgaten 48 
4250 Kopervik 

 
Når det gjelder kopiering - forsøk 

KARMØY INDUSTRI�s 
KOPISENTER 

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

SKIPSEKSPEDISJON - SPEDISJON 
PB. 23, 4291 KOPERVIK 

Telefon 52 85 69 00 

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

4291 Kopervik 

post@karmtrykk.rl.no 

 

Skudeneshavn - Åkrehamn - Kopervik 
Oasen Storsenter 

 
www.hillesland.no 

TRØKK 20 
STED:                    Ungdoms-og alderssenteret, eller etter avtale 
TID:                       Fredag kl. 18.00. Oppstart: egen annonsering 
ALDER:                fra 8. kl. og oppover 
LEDERE:               Kontaktpersoner: Britt Randi Madsen, tel.            
                              52853263, Olav Andreas Øygarden, tel. 52852397 
AKTIVITETER:    Andakt, leker, både uten-og innendørs, turer, 
                              bowling,  m.m.m. 

GUTTER OG JENTER HJERTELIG VELKOMMEN! 

BARNEKORET 
SHALOM 

 

STED: Ungdoms- og alderssenteret 
TID:    Torsd. Kl. 18.00 � 19.15. 
Oppstart: Egen annonsering. 
ALDER:  Fra 3. kl. til og med 7. kl. 
PIANIST: Kantor Øystein Bredahl 

 

Gutter og jenter hjertelig velkom-
men, både �nye� og �gamle�! 

TENSING-KORET 
 

SYNZIGUS 
 

STED:  Ungdoms-og alderssenteret 
TID:      Tirsd. Kl. 19.30. 
Oppstart: Tirsd. 6. september. 
ALDER:  Fra 9. kl. og oppover. 
DIRIGENT: Helene Skeie Risanger 
PIANIST:    Christian Welde 

VELKOMMEN TIL 
NYE OG GAMLE! 



 

   Kirkelige handlinger 

Kirketorget 11 

 

 
 
 
 

   vigde 

 
 
 
 

    døpte 

 
 

    døde 

FEST FOR DUGNADSGJENGEN 
Menighetsrådet ønsker å takke alle 
som var med i dugnadsgjengen ved 
ombyggingen av ungdomsavdeling-
en på Senteret, ved å invitere til en 
fest i løpet av seinhøsten. Dato og 
program vil bli fastsatt seinere. Alle 
som var med vil få invitasjon til-
sendt. Festen vil og bli annonsert i 
pressen. 

HØSTBASAREN 
Kopervik menighetsråd sin høstbasar 

går til inntekt for barne- og 
ungdomsarbeidet i menigheten og 

blir TORSDAG 6.10. 
Se egen annonse for programmet. 

Masse flotte gevinster i år og! 

 
 

 
Kopervik menighet vil til høsten 
starte opp med kafé for familier. 
Kaféen blir på Kopervik ungdoms- 
og alderssenter, og den er i første 
omgang planlagt til den siste lørda-
gen hver måned, om formiddagen. 
Dersom dette blir vellykket, er vi 
åpne for å utvide tilbudet. 
 
Først og fremst skal dette være et 
sted for barn. Vi planlegger  å 
synge og å ha ulike aktiviteter, som 
for eksempel tegning/forming, mu-

KANDIDATER 
TIL NYTT 

MENIGHETSRÅD PR. 
10.07.05 

 

Knut Austreid 
Rita Bratthammer 
Øyvind Kristoffersen 
Einar Arild Høines 
Inger Marie Dagsland Knutsen 
Randi Myge Løberg 
Astrid Vestvik  Nilsen 
Odd Kjell Svendsbøe 
Odd Einar Sørheim 
Ingrid Norunn Tungesvik 
Heidi Dankel  
 

Lista må ha 13 navn for å være full-
stendig (8 medl. og tre varamedl.) 
Dersom DU kan tenke deg å stille til 
valg, eller kjenner noen du mener 
burde/skulle blitt spurt, så vær så 
snill å ta kontakt med en av oss tre i 
nominasjonskomiteen! (Per Melvær, 
Inger Marie Dagsland Knutsen, og 
Astrid Vestvik Nilsen). Lista må 
være klar en måned før valget. 
Valget er den 16. oktober, med 
mulighet til å forhåndsstemme på 
kirkevergekontoret fra og med 4. 
okt. 
 

BRUK STEMMERETTEN OG 
VÆR MED Å BESTEMME I 

KOPERVIK MENIGHET! 

20.02        Cecilie Sekse Oppigard 
                 Rebecca Sofie Dybdahl 
12.06        Johan Haugvaldstad Børresen 
                 Kristina Østerhus  
                 Jone Stangeland 
19.06.       Eivind Munkejord 
                 Viktoria Kvilhaugsvik 
26.06.       Sandra Medhaug *) 
03.07.       Sander Eikeskog 
                 Adrian Stange Nolasco *) 
                 Susanne Sørlie 
                 Svein Erik Sørlie 
                 Jorunn Thorstad Kildal 
10.07.       Ida Karin Jakobsen 
                 Andreas Hauge Olsen 
                 Thea Waage Stava 
                 Sunniva Torbjørnsen 
                 Oddvar Holgersen Larsen 
 

*) Avaldsnes kirke 

28. mai    Hanne Vaage og 
                        Bjørn Sørvaag *) 
18.juni     Kristin Mæland Tangen og 
                        Ole Magnus Benestvedt 
18.juni      Carina Håland og 
                        Leif Harald Sandven 
18.juni     Ingebjørg Gressgård og 
                        Thor Helge Garborg 
 9.juli       Tone Lise Rasmussen og 
                        Roger Berge Engedal 
12.juli      June Rita Andreassen og 

                        Paul Oddvar Mathiassen 
 

*) Avaldsnes kirke (Kopervik kirke stengt) 

15. juni      Martin Johan Frøynes 
18. juni      Stig Vidar Sørvik 
22. juni      Ellen Johannessen 

BLI MED PÅ MENIGHETSTUR TIL 
GRINDE 

SØNDAG 4. SEPT!  
Gudstjeneste i "gamlebygget" kl. 12 

Ta med mat/evt. grillmat.  
Det blir anledning til å 

bestille middag ved påmelding.  
Påmeldingsfrist: 26. august.  

Aktiviteter, leker, fotballkamp (husk 
fotballsko, og evt. badetøy)  

Sund søndagsskole blir med! 
Barnefamilier oppfordres spesielt til 

å bli med.  
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN! 

For dem som trenger skyss: 
møt opp ved kirka kl. 11.00  

sikk, spill, lesing, legobygging m.m., 
alt etter hvilke aldersgrupper som 
kommer. Det blir og enklere serve-
ring, med for eksempel vafler, lap-
per, kaker, saft og kaffe. 
Vi i plangruppen gleder oss veldig til 
å starte opp med familiekaféen. Kan-
skje klarer vi å starte allerede i 
august? Oppstart blir annonsert i 
pressen og ved gudstjenestene. Har 
du lyst til å delta, tar vi gjerne imot 

gode forslag og hjelp med gjennom-
føringen. Da kan du kontakte 
Menighetskontoret eller oss i plan-
gruppen. 
 
Vel møtt på familiekaféen! 
 
Hilsen Åshild Bredal, Inger Marie 
Dagsland og Ingeborg Ellingsen. 

LØRDAGSKAFÈ 

FOR 

FAMILIER 



Representanter for Oromofolket laget deilig 
oromomat, og sees også iført sine drakter. 
 
 
 
Ten-sing-koret Synzigus, med sin dirigent 
Helene Skeie Risanger og instrumentalister, 
framførte frisk og rytmeglad sang og musikk 
til glede for alle vrimlerne. 
 

Foto: Kåre V. Nilsen. 

Fra vrimledagen i Kopervik den 11. juni 

Folk fra menigheten var godt synlig i gate-
bildet. Her ser vi standen til Det norske 
misjonsselskap, representert ved Anne 
Marie og Lars Gaustad, Norodd Stavenjord, 
Astrid Sjursen og Bjørg Mydland. De var 
iført kamerunske drakter og laget kamerun-
mat for dem som ville smake.  


