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  Min salme / sang: 

Tenk om alle fikk oppleve det fri-
gjørende i å oppleve Guds nåde. 
Alle trenger vi trygghet og felle-
skap. Vi trenger å bli sett og vi 
trenger å føle verdighet, også når 
kreftene ikke strekker til. Derfor 
trenger vi Guds nåde. Vi som er 
opptatt av å yte og prestere, inviteres 
til å hvile i Guds nåde. Ingen er så 
sterke og prektige at en kan klare 
seg uten Guds nåde. Alle trenger vi 
den. Det er bare døden som er like 
demokratisk som Guds nåde, og net-
topp i døden trenger vi Guds nåde 
aller mest. 
 
Jeg skrev i fjor et hyrdebrev, hvor 
jeg skrev bl.a: �Vi lever godt i dette 
landet og ikke minst i denne lands-
delen. Likevel er det noen som opp-
lever at vi lever i en nådeløs tid. 
Mange føler seg satt på sidelinjen, i 
arbeidsliv, av familien, av venner. 
Mennesker sliter med langvarig syk-
dom og annen funksjonsnedsettelse. 
Andre føler skam ved å være fattige. 
Vi kan ikke finne oss i at vårt vel-
ferdssamfunn er blitt et nådeløst 
konkurransesamfunn.  
 
Jesus forkynte nåde. Han ville sette 
folk fri og gi håp til fattige. Jesus 
kom for å reise opp mennesker som 
var tråkket på. Han gav verdighet til 
dem som var fratatt ære. Han lærte 
de stolte at livet er skjørt, og de vel-
lykkede fikk høre at det de hadde, 
skulle deles med andre. Slik viste 
han at det viktigste mennesker har, 
har vi fått som gave, av nåde.� 

 
Faktisk finner vi få salmer om Guds 
nåde. Men det er to som skiller seg 
ut: C.O. Rosenius� salme �På nåden 
i Guds hjerte� og F.W. Fabers �Å 
kor djup er Herrens nåde�. Jeg 
velger meg den siste. Mest fordi den 
er så dyp, men også fordi jeg blir så 
glad av å synge den. Melodien er 
nydelig, og den nynorske oversettel-
sen er suveren. Oversettelsen er ett 
av Arve Brunvolds mange mester-
verk. Brunvold har søkt etter perlene 
i den engelske sangskatt, og her har 
han funnet en virkelig skinnende 
perle. Salmen ble skrevet av Frede-
rick William Faber (1814 - 1863), 
som var prest og rektor i den angli-
kanske og senere i den katolske 
kirken. Han var en taler av de 
sjeldne, men ville at gudstjenesten 
som helhet skulle være tvers igjen-
nom gjennomarbeidet. Derfor skrev 
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han den ene salmen flottere enn den 
andre. Men i Norsk salmebok har vi 
bare denne perlen.  
 
Salmen er full av dype tanker, men 
her nevner jeg bare to: Mange tror 
at det ypperste vi kan oppnå er 
frihet. Salmen sier at nåden �kan 
meir enn gjera fri�. Dessuten sier 
salmen at Guds nåde trenger vi ikke 
bare når vi er langt nede. Når vi 
oppdager nåden, �då vart livet til 
ein stråle av Guds herlegdom og 
glans�. Nåden er en kilde til et rikt 
liv. Så flott er det. 
 

�GLA�SANG FRA KOPERVIK 
med SILOA og SOFUSmed SILOA og SOFUS� 

 
Êî ~ÉÜ w}âÑ xÜ [xÜÜxÇá ÇüwxÊ 
 
Å kor djup er Herrens nåde, som eit hav så djup og vid 

Å kor kjærleg er hans rettferd, som kan meir enn gjera fri 

Det er ingen som kjenne våre sorger slik som Gud 

Ingen domar som så venlig, sletter brot og synder ut 

 
Det er rikeleg fôrløysning i vår Jesu dyre kross 

det er song og evig glede i det bod som rann for oss 

og var hjerta fylt av kjærleik ved vår tru på ordet hans  

då vart livet til ein stråle av Guds herlegdom og glans 
 

(NORSK SALMEBOK nr 336) 

Barnekoret �Siloa� i Kopervik menighet har i sommer sunget inn en ny CD, �Gla�sang fra 
 Kopervik med Siloa og Sofus�, som er til salgs i bokhandelen nå. 
 
CD-en kan og fås kjøpt av medlemmer i koret, eller hos dirigenten, Tone Vesterheim Kallevig, eller hos 
 pianisten Øystein Bredal, eller bassisten, Toralf Bredahl. 

 
Når du hører på sangene på denne platen, kan det være du hører 
noen rare lyder. I så fall er det bare Sofus, som er maskoten til 
koret. Han prøvde å lure seg foran en av mikrofonene i tide og 
utide, fordi han også ville være med på opptaket! 
 
Medlemmene i koret er gutter og jenter i alderen 3-8 år. De 
øver annenhver onsdag på U&A-senteret i Kopervik. De har 
det kjempegøy, og nye medlemmer ønskes hjertelig 
velkommen! 

En imponert biskop sammen med 
pianisten, Øystein Bredal 
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Ikke mindre enn to kor deltok med frisk sang, Sund barnekor 
og Kvalavåg musikk-kor. Det var en fryd å høre dem. Taleren 
var hentet helt fra Etne, sokneprest Jens Olav Mæland. Han 
klarte å engasjere hele forsamlingen med sin tale, som  blant 
annet handlet om den store himmelfesten som vi alle er 
innbudt til. 
På en fin sommerkveld smaker ingenting som ertesuppe med 
rundstykker, eller pølser og brus, med kaffe og kaker etterpå. 
Og gevinstene til utlodningen var naturligvis sommerbloms-
ter! Alt i alt en koselig kveld, med en tydelig duft av sommer 
og skyfri himmel over seg.                                                E.T. 

Fra år til annet kommer ombærerne 
av Kirketorget sammen for å finne 
ut om det er husstander i Kopervik 
som ikke får bladet i postkassen, 
eller om det er noen ombærere som 
ønsker avløsning, eller litt hjelp 
med ombæringen. Det pleier bli en 
koselig kveld med mye diskusjon 
om ruter og postkasser, både de 
synlige og de skjulte! Og 
menighetsrådet pleier å benytte 
anledningen til å takke for trofast 
tjeneste, og viser og gjerne sin 
takknemlighet i form av en enkel 
servering. Så skjedde og torsdag 31. 
august, da hele 16 av ombærerne 
møtte fram og drøsen gikk livlig 
over pizzaen.  
 
Det viser seg at de aller fleste hus-
stander ønsker å få bladet. Proble-
met er at selv om en ønsker bladet, 
så får en det ikke fordi ombærerne 
ikke finner postkassen! Mange har 
nemlig i den seinere tid flyttet post-

kassen fra stativet til huset,  eller til 
et �skjult� sted i nærheten, bak en 
port eller et tre, f. eks. Hvis dette 
gjelder DEG som leser eller får 
høre om dette, så vær så snill å ta 
kontakt med menighetskontoret, tel. 
52857566, eller gi beskjed til om-
bæreren, hvis du vet hvem det er! 
 
Her følger for sikkerhets skyld navn 
på alle ombærerne. Fra og med i 
høst vil flokken bli utvidet med 
enda noen flere: 
 
Oddmund Bratthammer 
Einar Bygnes 
Eva Synnøve Dahl 
Kåre Davidsen 
Ingeborg og Ole Jakob Ellingsen 
Merethe Endresen 
Bjørg Garvik 
Rønnaug Gaupås 
Lars Gaustad 
Torill og Hans Henry Jansen 
Åshild og Rolf Koch 

Olaug Kristiansen 
Runi Kristoffersen 
Øyvind Kristoffersen 
Margrethe Larsen 
Arne Møller 
Anne Synnøve Myge 
Gitta og Per Severinsen 
Solveig Sætrevik 
Elisabeth og Torleiv Thomassen 
Eldbjørg Torbjørnsen 
Ingrid Norunn Tungesvik 
Valter Vorraa 
Birger Åsland 
 
De aller fleste av dere har vært om-
bærere i svært mange år, og under-
tegnede vil få lov til, både som 
medlem av menighetsrådet og som  
redaktør av bladet, å rette en STOR 
TAKK til dere �fotfolk�, som så 
trofast går med �godt budskap� til 
husstandene i Kopervik, i vær og 
vind år etter år. Takk for den innsat-
sen dere gjør! 

AVN 

Elisabeth: 

SOMMERFEST PÅ SUND BEDEHUS 
Den 9. juni hadde Sund bedehus sin årlige 
sommerfest. Det er styret for bedehuset som 
arrangerer festen til inntekt for bedehuset, og 

det er mye godt arbeid og forberedelse som 
ligger bak en slik flott fest. 

TAKK TIL OMBÆRERNE AV MENIGHETSBLADET 

TAKK TIL SELMA MJØLHUS 
 

Kopervik menighetsråd vil få si HJERTELIG TAKK til Selma Mjølhus for at 
hun har vært fast ombærer av menighetsbladet helt siden Kopervik menighet 
begynte å gi ut eget blad for nærmere 30 år siden! Det står stor respekt av en så 
trofast tjeneste! Når Selma først nå i en alder av 84 år synes det kan være godt å 
trappe litt ned, forstår vi at høy alder ikke har vært noen hindring  for at  bladene 
ble levert i postkassene til rett tid! Samtidig er det kanskje litt å lære her av den 
eldre generasjon om utholdenhet og trofasthet i tjenesten. Tusen takk for 30 år 
som ombærer!                                                                                    AVN 
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Holder vi med Marta eller 
med Maria? 
En rask sjekk på nettet forteller at 
det er flest kvinner som heter 
Maria, - hele 14.000! Mens det 
bare er 2.800 som heter Marta. Så 
vant hun også der, Maria! Det er 
lett å kjenne seg igjen i problem-
stillingen i denne teksten: to 
venner, naboer, brødre, for eksem-
pel, som ligger i strid, og ikke kan 
bli enige. Det er mange som for-
svarer Marta-typen: den resultat-
orienterte, - eller er det  Maria-
typen vi holder med? Hun som tar 
det roligere og ikke lar seg  så lett 
stresse. Uansett  forstår vi Marta 
når hun sier: �Herre, bryr du deg 
ikke om at min søster lar meg 
gjøre alt arbeidet alene? Si til hen-
ne at hun skal hjelpe meg.� I stedet 
for å holde inne med irritasjonen 
går hun til Jesus med den, og det 
var lurt. For Jesus ser Marta, 
heldigvis! Og hennes �strev og uro 
med mange ting�. Det er viktig å 
bli sett og forstått, hvis ikke føler 
vi at vi ikke er noe. Det er ikke 
mye anklage hos Jesus når han 

sier: du gjør 
mye positivt 
og det er 
ver d ifu l l t . 
Det er sånn 
vi og skal 
ha det, vi 
skal frem-
heve de fri-
villige som 
gjør jobben, 
de tingene 
som kanskje 
er litt usyn-

lige. Bare den menighet som kan 
dette er frisk. De som blir 
utbrente blir det gjerne fordi de 
ikke blir sett. 
 
Marta-ånden og Maria-
ånden 
Men Jesus kritiserer og Marta 
fordi hun kritiserer andre. Hun er 
den typen som vil ha kontrollen og 
gjør seg selv til målestokk: jeg er 
den som gjør det riktige. Det er 
ikke mye kjærlighet i Martas 
bebreidelse av søsteren. Jesus for-
svarer klart Marias holdning, selv 
om den var stikk i strid med det 
som var vanlig skikk i Midtøsten, 
og er det også den dag i dag: Gjes-
tene skal oppvartes, og vertskapet 
skal varte opp, ikke delta i mål-
tidet selv. Maria bryter alle kon-
vensjoner, og derfor vakte denne 
holdningen oppsikt. Men det Jesus 
framhever, er at hun tar seg tid til 
det viktigste. 
 
Hva er det viktigste? 
Den norske befolkning strever 
med alt annet enn det viktigste. I 

stedet for meditasjon, stillhet, å 
være nær Jesus og bli berørt av 
Hans ord, så tror folk det er vikti-
gere å jobbe med alle andre ting. 
�Google� og Statistisk sentralbyrå 
forteller oss at vi gjør ikke det 
viktigste. Hvis ikke vi gjør litt 
mindre, gir vi ikke Jesus mulighet 
til å gjøre noe i våre liv.  Jesus 
løfter her opp en kvinne som den 
som har forstått dette. 
 
�Men ett er nødvendig� 
Men det er en kortslutning som 
ikke ligger i teksten å tenke at hvis 
bare en ting er viktig, så er alt 
annet uviktig. For alt det andre er 
selvsagt og viktig. Å jobbe er et 
kall, uansett hvilken jobb vi har. 
En scoring er alltid noe mange har 
jobbet for, det er et resultat av godt 
lagspill. Det ene nødvendige må 
ikke spilles ut mot alle de andre 
tingene. Men denne lille forskjel-
len mellom Marta og Maria er det 
viktigste: å ta tid til å være �Ved 
Jesu føter en stille stund, når ordi 
kjem frå Hans eigen mund�. Alt 
det som er viktig tar egentlig 
liten tid:  Å høre Jesus si: Du er 
tilgitt, Å få nattverdbrødet og 
vinen� Det tar ikke tid, men det 
forandrer oss og vår stilling innfor 
Gud. Det ene nødvendige må kom-
me først, det er det Jesus vil si. 
Den som har skjønt det, har 
kanskje skjønt alt. Derfor, ta deg 
tid til å være stille innfor Gud, i 
dag. Amen. 
                                             AVN 

 

Biskopens tale på visitasgudstjenesten 

Visitasgudstjenesten i Kopervik kirke den 
24. september ble en fin opplevelse for 
de mange som var tilstede. Flere aktører 
deltok, foruten biskopen også tre ung-
dommer, menighetens to prester og 
kateket, kirkekoret og organisten. 

Prekenteksten var hentet fra Luk. 10, 38-
42, som er den kjente teksten om Jesus 
på besøk hos Marta og Maria. Her følger 
et sammendrag av prekenen skrevet ned 
av en av tilhørerne: 
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Nå kan du sende barna på søndagsskolen på Senteret! 
Vi har startet opp i høst med det nye opplegget til 
Norsk Søndagsskoleforbund, kalt �Sprell Levende�! 

TIL DERE SOM ER FORELDRE TIL BARN  

I ALDEREN FRA CA 3 TIL 10-12 ÅR: 

Ved oppstarten av søndagsskolen på Senteret den 10. 
september kom det hele 25 barn og noen voksne også! 
Vi er glade for at så mange møtte, men har plass til fle-
re! Spesielt ville det vært kjekt om noen flere voksne 
kunne være med og være til stede, bare. Hvis DU som 
er voksen og leser dette får lyst å se hvordan vi har det 
på søndagsskolen, eller har lyst å følge barn eller bar-
nebarn, så er du hjertelig velkommen til å gjøre det. Vi 
trenger noen flere voksne som bare er der, rett og slett. 

Hilsen søndagsskolelærerne. 

På bordet sees litt av innholdet i den første �Sprell 
levende�-pakken fra Norsk søndagsskoleforbund. 
Opplegget er tilpasset alle alderstrinn og alle typer 
barn, ikke bare for dem som liker å få forklart ting med 
ord. Det er utarbeidet ulike pedagogiske formid-
lingsformer, så som drama, dukketeater, tegnebrett og 
instrumenter, i tillegg til spill, CD`er og DVD`er. Og 
selvsagt skal også den gode gamle flannellografen 
brukes! 

Her er noen av søndagsskolelærerne: 
Fra venstre: Torbjørg Sexe Oppigard, Ingeborg 
Ellingsen og Helga Servan. Gro Ellingsen, Karianne 
Endresen, Åshild Koch og Bjørg Mydland var ikke 
med da bildet ble tatt. 
 
I midten til høyre: Solveig Sætrevik, som er med som 
leder for søndagsskolen.  Astrid Vestvik Nilsen og 
Inger Marie Dagsland var med som representanter fra 
menighetsrådet.  

Foto: Ruth S. Sveistrup 
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Søndag 3. september var dagen for menighetsturen til Grinde. Barnekoret Siloa med foreldre 
og sin dirigent Tone Vesterheim Kallevig var spesielt invitert, og med stort og smått var vi vel 
ca. 80-90 fra menigheten som fikk en givende og koselig dag.  

Sokneprest Jon Sverre Servan forsøker å blåse liv i 
glørne � som vanlig! 

Tema for gudstjenesten på Grinde var 
Skapelsen. Ingeborg Ellingsen fikk god 
hjelp av så vel Lars Harald Tjøstheim 
som barn fra barnekoret Siloa til tekst-
gjennomgåelsen. Martine, Sebastian og 
Sunniva var ivrige �presteassistenter� og 
ordnet med både alterduk og levende lys, 
og sørget for at alle Guds skapninger etter 
hvert fikk sin rettmessige plass på 
�jorda�, sammen med planter og bloms-
ter, alt i skjønn, fargerik forening. 

Siloa, med sin dirigent Tone Vesterheim 
Kallevig, sang mange fine barnesanger 
under gudstjenesten. De deltok og i 
�prekenen�. Alle barna fikk etter tur ta en 
titt ned i en kiste som Ingeborg hadde 
med, som inneholdt �Gud sin største 
skatt�. Der nedi viste det seg å være et 
speil. - Det er altså DEG Gud er mest 
glad i av alle skapningene! Selv om du 
ikke får det til å være snill. Vi trenger 
ikke forandre oss, Han som har skapt oss 
er nemlig glad i oss akkurat slik vi er 
skapt!  Det var et budskap både store og 
små kunne ta til seg. 

PÅ MENIGHETSTURENPÅ MENIGHETSTUREN  

I stedet for vanlig preken ble det første opplegget til 
�Sprell levende� tatt i bruk under gudstjenesten. Det 
viste seg å fungere svært bra for både barn og voksne. 
Etterpå ble det grilling for noen og ferdiglaget middag 

innendørs for andre. Programmet for de unge var det 
Karianne Endresen i samarbeid med andre ungdommer 
som sto for, mens de aller minste kunne kose seg i 
lekeparken til barnehagen.                                  AVN 
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Da Det norsk misjonsselskap (NMS) 
ble stiftet i Stavanger i 1842 var 
skredder Wilhelm Aske utsending fra 
Kopervik. Det var han som i 1856 
tok initiativet til å starte den første 
NMS-kvinneforening i Kopervik. 
Denne foreningen har arbeidet kon-
tinuerlig siden starten, og feiret  sitt 
150-års jubileum på Kopervik U-og 
A-senter den 27. august. Ordfører 
Kjell Arvid Svendsen overrakte 
pengegave fra kommunen, Bjarne 
Stornes brakte hilsen og takk fra om-
rådestyret, og dagens foreningsmed-
lemmer fikk blomster og takk for ar-
beidet for NMS i Kopervik. Ett av 
dem, Bjørg Mydland, representerte 
denne kontinuiteten ekstra sterkt, 
siden hennes tippoldemor, Elisabeth 
Mydland, var med i den første 
foreningen, og hennes tippoldefar, 
Jakob Mydland, var en av flere frem-
tredende menn i Kopervik som var 
interessert i misjonens sak. 

Misjonær Kristin Fjelde Tjelle ga 
forsamlingen et interessant innblikk i 
kvinneforeningenes historie og 
betydning for misjonsarbeidet, men 
understreket også hvor viktig disse 
foreningene var som kulturbærere i 
lokalsamfunnet: Her følger et sterkt 
forkortet utdrag av foredraget 
hennes: 
 
Misjonsbevegelsen var en grasrot-
bevegelse 
Den protestantiske misjonsvekkelsen 
nådde Norge på begynnelsen av 
1800-tallet. Engasjementet for hed-
ningemisjon, Israelsmisjon og indre-
misjon gikk ofte hånd i hånd, med 

ofte de sammen personene involvert 
i alle disse sakene. Avholdssaken 
skulle og slå an i de sammen miljøer, 
og partiet Venstre fikk etter hvert og 
støtte herfra. Det er oppsiktsvekken-
de at misjonsbevegelsen ble en slik 
folkelig bevegelse, med bønder, 
fiskere og håndverkere, mens flertal-
let av prester var likegyldige til 
misjonen. Det er og underlig at 
misjonssaken kunne fenge slik i en 
nasjon som ikke engang var en selv-
stendig stat, og heller ikke koloni-
makt med kontakt og interesser i 
fjerne land. 
 
Kvinner og misjon hørte sammen 
Det er kanskje ingen tilfeldighet at 
Norge i dag gjør seg bemerket inter-
nasjonalt med aktiv bistandspolitikk 
og med sin meglerrolle i internasjo-
nale konflikter. For nordmenn flest 
har fått internasjonal solidaritet inn 
med morsmelka. Vi har alle gode 
minner fra overfylte basarlokaler 
med trekning av gevinster som 
skulle gi inntekter til  kinesere og 
zuluer. Våre formødre som knapt 
hadde vært utenfor sin egen trange 
bygd kunne med største selvfølgelig-
het prate om Fandrianana eller 
Fianarantsoa på Madagaskar. Vi ler 
kanskje litt med tanke på de varme 
ullsokkene som en gang ble strikket 
og sendt til Afrika. Men misjons-
kvinnebevegelsen var rundt år 1900 
landets største og bredest rekrutterte 

kvinnebevegelse. Bare NMS hadde 
mellom 3- og 4000 foreninger, og i 
1945 hadde enhver av alle landets 
skolekretser en NMS- kvinne-
forening. 
  
Kvinneforeningsbevegelsen en del 
av Guds plan 
Denne kvinnebevegelsen frigjorde 
kvinnene både åndelig og sjelelig, ga 
dem kunnskap og utsyn som gikk 
utover de trange norske fjordene og 
ga dem organisasjons- og ledererfa-
ring. Foreningen ble det stedet der de 
fikk både et åndelig og et sosialt 
fellesskap. Og når kvinnene leste Bi-
belen, fant de kvinnelige forbilder, 
for eksempel Maria, som påske-
morgen løp av gårde til disiplene for 
å fortelle at Herren var oppstått. 
Misjonsoppdraget gjaldt både kvinne 
og mann. Dette var en radikal oppda-
gelse! Og det ble lest fra misjonsbla-
dene på møtene. Bladene, skrevet av 
og for kvinner, fungerte som en 
møteplass og et bindeledd for kvin-
ner i misjonsarbeidet. Rundt 1900 
hadde de to største bladene til sam-
men nærmere 30.000 abonnenter! 
Allerede i 1904 fikk kvinnene stem-
merett i NMS. De sto jo for 2/3 av 
inntektene! Etter hvert ble mønsteret 
med kvinneforeninger som støtter en 
eller annen frivillig organisasjon en 
del av det etablerte kristen-og 
samfunnslivet. 
                                              Kristin Fjelde Tjelle 

Misjon i 150 årMisjon i 150 år  
Kopervik eldre kvinneforenings 150 års jubileum 

Foreningen har i dag fem medlemmer. Disse er: Randi Simonsen, 
Kristine Vorraa, Bjørg Mydland, Astrid Børresen og Karen Marie Lohne. 
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Valter Vorraa:   

 Kom på Eldretreff på Senteret ! 

Hva vi gjør på Senteret? Jo, vi drikker kaffe og spiser 
vafler. Bare det? Nei, nei, vi har et hyggelig, sosialt 
samvær med mange aktiviteter. Vi begynner med trim 
kl. 10, og en halv time seinere har vi andakt. Og så er 
tida inne til å kose seg med kaffe og vafler, og praten 

går om løst og fast. Så følger noe lettere program, så 
som sang, kåseri eller små historier. Du kan og få stelt 

håret ditt for en billig penge! Programmet pleier være 
slutt i 12-tida. Du vil synes du har opplevd mye på de 
ca. 2 timene  treffet varer! 
 
Mange synes det er veldig kjekt å komme ut av stuene i 
hvert fall en gang i uka. Som en eldre sa: - Det er så 
kjekt å kle seg opp hver onsdag, få en hyggelig vel-

komst når vi møter opp, og treffe kjente og kjære ven-
ner. Vi har mange sjåfører som henter og bringer de 
som trenger skyss. Ett par ganger i året har vi en tur 
med buss til ett eller annet sted i omegn. Den 31. mai 
hadde vi en tur Karmøy rundt med avslutning på Nord-
vegen Historiesenter, der vi fikk flott middag servert. 
Det ble en opplevelsesrik tur. Til høsten har vi tenkt på 
en tur Bokn rundt. Det kan bli like spennende. 
 
Ta en god venn med deg, eller kom alene på Senteret 
på onsdagene. Der får du nye venner i et trivelig miljø. 
Og selv om vi er ca. 60-80 eldre hver onsdag, så har vi 
GOD PLASS TIL DEG! 

Eldretreffet er åpent for alle pensjonister. 
Noen syns de er for �unge� til å begynne når 
de er 75 år, men vi er jo pensjonister lenge 

før den tid! Det ville vært hyggelig om flere 
�yngre� og hadde funnet veien til 
Eldretreffene.  

Foto: 1-3: Valter Vorraa, 4-5: Elisabeth Thomassen 
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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 

 

Kolbeinsen Elektrosenter a.s 
 

Anna Eegsgt 1 - 4250 Kopervik 
 

Telefon 52 85 11 88 

Postboks 177, 4291 Kopervik 
Telefon 52 84 48 88 

 
 
 
 
 

Israelsk  hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND 
Tlf. 52 85 02 09 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                Kopparen, tlf. 52 85 21 20 
                                4250 Kopervik 

 

 
 
 
 
 

4250 Kopervik 

 

    

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK                  TLF. 52 85 31 10 

KARMØY 
FOLKEHØGSKULE 

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

SELSKAPSLOKALER 

 

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

Malvin Ferkingstad 
Mobil 971 21 611 

 

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY 

 

Tlf. 52 83 27 04  -  Fax: 52 83 16 08 

NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER 

Hvorfor er du blitt biskop, er det 
lang utdannelse, har du angret på 
at du ble det og er det et kjekt 
yrke? Svar: Jeg ble utnevnt til bis-
kop i Stavanger i 1998, har utdan-
nelse i teologi og har aldri angret på 
at jeg sa ja. 
Tre raske temaer: Tør du snakke 
om sex? Tåler du Hard-og Metall- 
rock? Og hva syns du om borger-
lig konfirmasjon? Svar: Et bekref-
tende ja på det første, helst liker jeg 
60-70-talls musikken som jeg er 
vokst opp med. Konfirmasjonen 
skal være en stadfestelse av dåpen. 
Vi blir døpt i tro og tillit, og skal 
bekrefte troen i moden alder. Derfor 
virker borgerlig konfirmasjon litt 
rart og fremmed. Koper-
vik har tatt i bruk opp-
levelsesbasert undervis-
ning i konfirmantforbere-
delsen, og det er flott. 
Hva syns du om 
pavens tale nå nylig? 
Jeg har studert i Tysk-
land og vært elev av pa-
ven. Jeg tror utsagnet er 

tatt ut av sammenhengen og misfor-
stått av den grunn. 
Har du noen gang overtalt en 
ateist eller en agnostiker til å bli 
kristen? Til dette svarte biskopen at 
Ja, det hadde han faktisk. 
Ville det ikke vært kriger dersom 
det ikke fantes religioner? Jo, men 
noen ganger kan religion føre til 
krig. Men ulikheter i språk og ikke 
minst kulturer er med på å skape 
motsetninger som kan føre til krig. 
 
Det var en utrolig fin og lyttende 
ungdomsflokk som til slutt for-
håpentligvis hadde fått tilfredsstil-
lende svar på spørsmålene sine. 

E.T. 

Biskopen på besøk hos 10-klassingene ved 
Stangeland ungdomsskole 

Ikke mindre enn 3 10.-klasser var samlet til trengsel i salen da biskopen kom 
på besøk, spente på hvilke svar de ville få på spørsmålene sine. Her er 
noen av spørsmålene og svarene de fikk, begge deler forkortet og redigert. 
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   Kirkelige handlinger 
 

 
 
 
 

   vigde 

 
 
 
 

    døpte 

 
 

    døde 

25. mai    Sander Berge Kringstad Avaldsnes kirke 
28. mai    Oliver Hauge                                    
                 Elise Bårdsen Åkra kirke 
04. juni     Fredrik Stornes                                
11. juni     Henrik Tangen                                 
                 Elisabeth Bygnes                             
18. juni     Petter Medhaug                               
                 Bjørnar Vaage Sørvaag                   
                 Martine Stangeland                          
02. juli      Ingjerd Svalland                               
                 Morgan Amland                                
09. juli      Christine Ørpetveit Kjæhr                
16. juli      Ingvild Olsen                                    
                 Runar Larsen Kalland                      
                 Tuva Melkevik                                  
                 Hannah Bonander                            
30. juli      Fredrik Leversund Ådnanes  
                                                     Bremnes kyrkje 
05. aug    Solveig Mynthe Sjøen                      
06. aug    Konstanse Larsen                            
                 Vilde Vikshåland Gismervik             
                 Tobias Karlsen                                 
                 Maria Torbjørnsen Jensen              
20. aug    Håkon Haga                                     
                 Sondre Mathias Glesnes                 
                 Emil Pedersen Velde                       
                 Emma Østenstad                             
                 Emily Henriksen Hansen                 
10. sep    Sivert Jøsang                                   
17. sep    Trygve Bredal                                   
                 Ine Bratthammer Aanestad             
                 Børge Mannes Iversen                    
                 Camilla Vanvik                                 

27. mai         Heidi Olsen og 
                                         Kristen Sørensen 
03. juni         Kjersti Elise Kvinnesland og 
                                         Ole Willy Eintveit 
08. juli          Gunn Danielsen og 
                                         Sigbjørn Ytreland 
29. juli          Åshild Hatteland og 
                                         Jostein Dahl 
05. aug        Cecilie Ytreland og 
                                          Kjartan Moe Nes 
                     Kjersti Tindeland og 
                                         Vegar Magnussen 
02, sep         Silje Eline Tangen Berg og 
                                         Roy Mork 
16. sep         Nina Sund og 
                                         Kjell Einar Apeland 

23. mai        Ola Johan Jørgensen       
28. mai        Olav Andreas Ystaas       
                                              Skåre kirke 
03. juni        Berta Paulsen    
13. juni        Rolf Egil Nøkling               
18. juni        Bjarne Berdinesen            
18. juni        Valter Gustav Gressgård  
16. juni        Astrid Seljeseth  
18. juni        Kari Tjøsvold      
30. juni        Astrid Sørheim   
02. juli         Per Storesletten                
04. juli         Ragnhild Marie Eilertsen  
07. juli         Rolf Andreas Andersen Østrem 
07. juli         Ragnhild Løvland              
15. juli         Olga Naas          
21. juli         Karsten Andreas Tjøsvoll 
29. juli         Margoth Marie Pedersen 
08. aug         Maggie Johannessen 
                                                            Avaldsnes kirke 
09. aug        Aslaug Marie Kvilhaug     
13. aug        Ru�a Zahirovič   
21. aug        Othilda Klara Heggheim   
29. aug        Benny Hogneland             
03. sep        John Harald Rogde          
07. sep        Paul Karstein Hjorteland  

30-års-jubileum 
for Misjonsmessa 

i Kopervik. 
 

Dette året er det 30 år siden NMS-
foreningene i Kopervik arrangerte 
den første misjonsmessa i preste-
gjeldet. Gerhard Sjursen kalte 
sammen til stiftelsesmøte i Veda-
vågen bedehus. De første årene 
vekslet man mellom Vedavågen 
og Kopervik bedehus, men etter 
noen år fikk vi fast tilholdssted på 
Ungdoms- og alderssenteret i Ko-
pervik. 
I år begynner misjonsmessa fredag 
27.oktober klokka 18.00. På åp-
ningsmøtet taler vår nye prost Hel-
ge Gaard, mens Liv Olen Skorpe 
Sjøen synger. Etterpå begynner 
salget av varer. Man kan også gå 
på kafeen, eller ta lodd. 

Lørdag 28.oktober åpner vi klokka 
10. Vi prøver å ha en barnevennlig 
profil, der barna får være med på 
noen aktiviteter, slik at mor og far 
kan handle i fred og ro. Klokka 
11.00 er det barnemøte med Hanne 
Reinlund Sæther og Kvalavåg Bar-
nekor. Etterpå kan de som ønsker 
det spise lørdagsmiddagen på ka-
feen. 
Om kvelden skal vi ha jubileums-
fest. Vår nye områdeleder Martin 
Ivar Arnesen er taler og Aks fra 
Skudenes synger. På festen blir det 
anledning til å kjøpe lodd og fes-
ten avsluttes med hovedtrekning-
en. 
Vi ønsker alle velkommen til mi-
sjonsmesse for Det Norske mi-
sjonsselskap i Ungdoms- og al-
derssenteret. Sammen kan vi skape 
en god og hyggelig messe. 

Astrid Follesøy 

 

 

TIL ALLE 4-ÅRINGER  
med fødselsdag 
fra juli og ut året 

 
Husk utdeling av  

barnebibel til 4-åringene 
søndag 12. November 

på gudstjenesten. 
 
 

Alle 4-åringer 
er invitert til 

undretur i kirka 
torsdag 9. november 

kl ½ 6 til ½ 7 
 

 

HUSK 
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Foto: T.S. 

Bilder fra 
biskopens 
visitasguds-
tjenester og 
fra hans 
besøk i 10.-
klassene på 
Stangeland 
ungdoms-
skole 

 
Foto: E. Thomassen  
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