
GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET               NR 3 – 2007                                        14. ÅRGANG 

KFUK-KFUM- 
 speidere på kanotur i 

Telemarkskanalen 
sommeren 2007  

Fo
to

: A
ud

un
 

Sjekk www.koperviksp.moo.no for flere bilder fra turen  



Kirketorget 2 

Utkommer med 4 nr i året. 
 
Redaksjon: 
Astrid Vestvik Nilsen 
Ingeborg Ellingsen 
Elisabeth Thomassen 
Staben ved menighetskontoret 
Frivillige bidragsytere 

Grafisk produksjon: 
Oppsett: Tor Sjursen 
Trykk: A1 GRAFISK KARMØY 
 
Frivillig kontingent: 
Kr 150.- pr år 
Girokonto for støtte til bladet: 
3315.61.06629 

Annonsepris: 
Kr 700.- pr. 4 nr. - standard-størrelse. 
 
Ekspedisjon/distribusjon: 
Per Severinsen 
Bladet deles ut av frivillige 
ombærere til husstandene i 
Kopervikområdet. 

Distribueres gjennom postverket til 
husstander som har postboks 
 
Opplag: 3500 
 
 

KOPERVIK 
MENIGHET 

 
Kopervik menighetskontor 
Sveinsvolljordet 11 (U&A-senteret) 
Postboks 14, 4291 Kopervik 
 
 
Telefon 52 85 75 69 
Telefax 52 85 75 70 
E-post: kopervik@karmoykirken.no 
Hjemmeside: www.kopervikkirke.no 
 
 
Kontortid: 
Tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 13.00 
 
Adm. Leder: Inger Marie Dagsland 
Telefon 52 85 75 69 
 
Sokneprest: Kristian Støle 
Telefon 52 85 75 67 kontor 
 
Prostiprest: Jon Sverre Servan 
Telefon 52 85 75 65 kontor 
Telefon 52 85 19 75 privat 
 
Kantor: Øystein Bredal 
Telefon 52 85 75 72 kontor 
Telefon 52 85 28 85 privat 
 
Kateket: Solveig Leikvoll 
Telefon 52 85 75 68 kontor 
Telefon 52 85 36 12 privat 
 
Sekretær: Margrethe Larsen 
Telefon 52 85 75 66 
Telefon 52 85 17 34 privat 
 
Kirketjener: Birgitta Severinsen 
Telefon 52 85 11 48 privat 
 
Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde 
Telefon 913 46 956 
 
Menighetsrådsformann:  
Astrid Vestvik Nilsen 
Telefon 52 85 14 47 
 
 
Stiftelsen Kopervik U&A senter: 
Formann: Lars Gaustad 
Telefon 52 85 37 35 
 
 
Kopervik menighets barnehage 
Sveinsvolljordet 1, 4250 Kopervik 
Styrer: Bodil Melkevik 
 
 
Kirkeverge i Karmøy: 
Marta Lunde Medhaug 
Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) 
Post: Rådhuset, 4250 Kopervik 
Telefon 52 85 71 27 
E-post: kirkevergen@karmoykirken.no 
Hjemmeside: www.karmoykirken.no 
 
 
Kopervik Ungdoms- & Alderssenter 
Sveinsvolljordet 5, 4250 Kopervik 
Telefon 52 85 07 30 
 

U|ÄÄxààxÇ U|ÄÄxààxÇ U|ÄÄxààxÇ    
Odd Einar Sørheim: 

For mange år sidan, i student- og skule-
lagsrørsla si fyrste tid, hadde Ole 
Hallesby, som var rørsla sin åndelege 
førarskikkelse gjennom mange år, ein 
tale på ei stor studentsamling. Der sa han 
m.a. denne berømte setningen: ”Det går 
ikkje noko ekstratog til himmelen for 
akademikarar.” Dei fleste av desse som 
var tilstades var sannsynlegvis lege-, 
preste-  eller lærarstudentar. 
 
I dag trekkjer vi kanskje litt på smilen av 
dette, kvifor han kunne seie noko slikt til 
akademikarar. Var det verkeleg nokon 
som var så innbilske? Ja, vert det sagt, 
det var faktisk nokon, ikkje så få heller, 
som trong å høyra dette. 
 
Bildet med ekstratog til himmelen er 
seinare blitt nytta i mange høve, om 
mange grupper menneske. For eksempel 
er det blitt sagt: Det går ikkje noko 
ekstratog til himmelen for prestar. Vi kan 
gjerne også seie det same om predikantar 
eller emmisærar. 
 
For nokre veker sidan snakka eg med ein 
mann som i høve eit kristent ungdoms-
arrangement fortalde med stor iver om 
all den prektige ungdommen han hadde 
møtt. Han gjentok det fleire gonger: Det 
var så mykje prektig ungdom – dei var så 
prektige. 
 
Då tenkte eg: 
Takk og pris for at vi har så mykje fin 
ungdom! Takk og pris for at vi har unge 
som vil fylgja Jesus! Takk og pris for at 
vi har unge som er villige til å ta eit tak 
og å gjere ein jobb i Guds rike. 
 
Men likevel kom også denne tanken til 
meg: Det går ikkje noko ekstratog til 
himmelen for prektig ungdom! 

Eg kunne gjerne også føyd til slik ein av 
prestane våre gjorde det tidlegare i som-
mar. Det var i samband med at mange i 
syrgjesamtalar etter dødsfall kunne seie 
om dei døde at dersom nokon skulle 
kome til himmelen så var det den og den, 
mor eller faren som var død, og som 
hadde vore så snill og levd så godt: Det 
går ikkje noko ekstratog til himmelen for 
snille mødre eller ærlege fedre. 
 
I teksten i Lukas 18, 9 -14 set Jesus tinga 
klart og kraftig på plass. I Guds rike er 
det ikkje posisjon eller høg moral saman-
likna med andre som tel. Det er heller 
ikkje botsøvingar eller rause gåver. Det 
som betyr noko er tilhøvet til Gud.  
Den som går rettferdiggjort heim er den 
som audmjukt bøyer seg for Gud og ved-
kjenner at han er avhengig av det Gud 
kan gi og ikkje av det han er i seg sjøl. 
Difor var det Jesus kom: For å søkja og 
frelsa det som var fortapt. 
 
Dette er nåde! Når eg hadde gitt opp og 
ikkje ser nokon ting hjå meg sjøl som eg 
kan byggja mitt kristenliv på, så er han 
der med sin nåde.  
 
Dette er også kva den prektige ungdom-
men i vår tid har trong for å høyra og for 
å oppleva. Svaret er Jesus.  
 
Denne nåden er det vi blir kalla til å leva 
våre liv i, til å kvila i, til å lita på. Vi får 
lov til å leggja alt av oss hjå Jesus. Det 
det spørs etter, er dette:  
Er du i Jesu hender med livet ditt? Kviler 
du i hans omsorg? 
 
Mykje av det vi gjer og det vi er med på 
kan synast viktig, for all del, men dette 
er det viktigaste. Alltid.  

(Fortsetter på side 3) 
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Hva var motivasjonen 
din for å søke en stilling 
i Kopervik nå? 
 
Mange faktorer virker inn 
i forhold til valget om å 
søke en ny stilling. Da jeg 
hadde bestemt meg for å 
søke ny jobb, ønsket jeg 
meg en soknepreststilling 
i nærområdet. Kopervik 
ser for meg ut til å kunne 
by på både utfordringer og 
muligheter for godt 
menighetsarbeid. Det var 
en kombinasjon jeg ville 
satse på. 
 
Hva ser du på som mest 
utfordrende i tjenesten 
som ny sokneprest? 
 
Den første utfordringen er å bli kjent 
og vinne tillit. Det er alltid utford-
rende å møte mennesker på en slik 
måte at kirkens budskap blir rele-
vant. Vi har en felles utfordring som 
ligger i å bidra til å utvikle menighe-
ten. 
 
Som sokneprest skal du samar-
beide både med organist, prosti-
prest, kateket, daglig leder, sekre- 
 
tær og kirketjener, foruten med 
de mange frivillige medarbeider-
ne i alle aldersgrupper. Blir dette 
en utfordring? 
 
Menighetsarbeid er i stor grad lag-
spill med innslag av individuelle 
ferdigheter. Jeg ser det som beriken-
de å være blant medarbeidere med 
ulike fagfelt, evner og anlegg og ser 
fram til å tre inn i fellesskapet. 

 
Hva ser du på som styrken i din 
prestetjeneste? 
 
Mine sterkeste sider som prest lig-
ger i forkynnelsen, på den måten at 
jeg trives med å forkynne og evner å 
få mennesker i tale gjennom forkyn-
nelsen. En annen sterk side er at jeg 
er samarbeidsorientert. 
 
Hva har formet deg som mennes-
ke og som kristen? 
 
Vi formes hele tiden, av livserfaring 
og troserfaring. De verdier jeg fikk 
med meg i barne og ungdomsårene 
gjennom deltagelse både i ungdoms-
laget på Torvastad og i idrettslaget 
har vært viktige for meg. KM- tan-
ken om det hele menneske, ånd, sjel 
og legeme, er sentral for min livs-
forståelse og trosopplevelse. 
 
Hva gjør deg mest glad i arbeidet, 

hva gir deg inspirasjon? 
 
Mange ting gir glede og 
inspirasjon.  Å være i Guds 
nærhet med livet. Være 
sammen med barn og unge. 
Feire gudstjeneste. Jeg tri-
ves godt med familieguds-
tjenester og gudstjenester 
med ungdom. Å kunne 
være til hjelp for mennes-
ker gir både glede og inspi-
rasjon. 
 
Statistikken viser ned-
gang i oppslutningen om 
høymessen, og menighe-
ten sliter med å få nok 
frivillige medarbeidere, 
spesielt til barne- og ung-

domsarbeidet. Har du tro på Ko-
pervik menighet? 
 
Vi skal for det første huske på at 
”Gud gav oss ikke mismots ånd, 
men råds og styrkes ånd”. Det skal 
vi ha med oss som ballast i tjenes-
ten. Jeg vet jo at menigheten har slitt 
med vanskelige ting over tid, samti-
dig skjer det mye godt arbeid av 
ansatte og frivillige. Det er viktig å 
holde fokus på alt det som går godt, 
det er med å inspirere. Klart jeg har 
tro på menigheten. Hadde jeg ikke 
hatt det, så hadde jeg heller ikke 
søkt jobben. Jeg ser fram til min 
første gudstjeneste i Kopervik og 
gleder meg til å arbeide sammen 
med ansatte og frivillige. 
 
Kirketorget vil ønske Kristian Støle 
hjertelig velkommen til Kopervik 
menighet, og håper han vil trives, ja 
stortrives!  AVN 

Så går det ikkje noko ekstratog til 
himmelen for nokon av oss. Men 
takk og lov for at det same toget er 

klart for oss alle, slik vi syng det i 
ein barnesang: 
 
Hvor er billetten? Hvor skal du 
reise? 

Jo jeg skal reise til himmelen! 
Og hvem betalte for den billetten? 
Jo, det var Jesus min beste venn! 
 
Vil du bli med? 

 
(Fortsatt fra side 2) 

 

DEN NYE SOKNEPRESTEN VÅR 

Når bladet går i trykken, er den nye soknepresten 
vår, Kristian Støle, innsatt i stillingen. Mange har 
sikkert allerede fått anledning til å bli kjent med han. 

Kirketorget har tatt en prat med Kristian og stilt 
noen spørsmål slik at leserne kan få vite litt mer om 
han. 
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Treffsteder 

Det har vært ulike populære treffsteder i Kopervik: 
Nattrutekaien, kirkebakken, Kalstøhjørna, Parken eller 
Fosenhjørna. 
Men når nordavinden kviner rundt hushjørnene eller 
regnet auser ned på skrått, er det ikke særlig hyggelig å 
stå ute og prate. Dette har noen driftige damer i Koper-
vik forstått å gjøre noe med. 
 
KAR og MØY kafeen har både en solrik uteplass med 
avskjerming for nordavinden - og en koselig 
inneplass med hjemmebakst i kakedisken og håndarbei-
der på veggene. 
 
Vi spør innehaveren Hilde Haaland hvordan hun fikk 
ideen til dette. 
Nei, egentlig var jeg på utkikk etter et lokale der jeg 
kunne drive med å sy det som var hovedinteressen min: 
nakkeputer til lindring for smerter. Men da jeg fikk tak i 
dette lokalet, mente mamma at det absolutt måtte gå an 
å ha et par kafeborder der og kaffe og vafler til kunder 
som kom innom. Siden jeg er utdannet kokk og liker å 
lage mat, har kafédriften bare "åte på seg". For jeg ser jo 
av besøket at det er behov for dette treffstedet. 
 
Men med hjemmelagede kaker, fiskesuppe og risen-
grynsgrøt på menyen må du vel ha en god stab som 
backer opp?  
Ja, mamma er jo en kjempeentusiast. Hun baker, rydder 
og holder humøret oppe når helseproblemene melder 
seg i kaldværsperioder. Sammen med frivillig hjelper, 

Anne Marie 
Eide, er de et 
drivende bra 
team. Men jeg 
må også leie inn 
hjelp av Linda 
Knutsen og Ann 
Mari Solvang 
for å greie drif-
ten i slike perio-
der. 
Vi hykker mam-
men etter en 
rydderunde. 

 
Turid Ragnvaldjord, du måtte jo slutte i jobben som 
renholder på Hydro etter en nakkeskade for noen år 
siden, men her springer du jo rundt som en ungdom.  
Heldigvis er det ikke føttene det er noe galt med. Dess-
uten kjenner en ikke så mye etter sine egne plager når en 

får drive på med det en synes er kjekt. Og matlaging har 
jeg alltid likt. 

(Det ser også ut som om gjestene setter pris på kakene. 
1/2 time før stengetid er det ikke et kakestykke igjen i 
disken)   
 
Selv om omsetningen ser ut til å være kjempebra på 
godværsdager, er vel ikke timelønnen så veldig høy i 
forhold til arbeidsinnsatsen. Hva er det som gjør at 
dere står på likevel? 
Trivselen! Ingen av oss blir bedre av å sitte hjemme og 
syte og kjenne etter skavankene våre. Å skape et trivelig 
miljø med god mat er jo en ting, men å skoie og le i lag 
og oppmuntre hverandre er likeså viktig.  
 
Og at godt humør er smittsom, skulle vel disse bilde-
ne av blide stamgjester vise. 
 
Kanskje kunne flere av oss tenke over hva vi kunne 
bidra med i nærmiljøet vårt? 

Tekst: I.E. 
Foto: E.T. 

Folk har til alle tider hatt behov for å komme 
sammen, utvikle kjennskap og vennskap, prate, 
fortelle nyheter, utveksle erfaringer, diskutere 

forskjellige saker eller bare hygge seg sammen 
med andre over en kopp kaffe. 

”An må vara skikkeleg ufyselege hvis me trekke innendørs” 
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Er du 18-25 år og lurer på hvordan 
Gud kan bruke deg og ditt liv? 

 
www.mission08.no 

 

Tone Vesterheim 
Kallevig 
overrekkes hermed en 
blomst fra menighetsrådet 
som takk for det flotte ar-
beidet hun har nedlagt som 
dirigentfor barnekoret Siloa i 2 år. 
Koret har spilt inn en CDmed fine 
sanger, som har gledet alle som 
kjøpte den. 
Dessuten har koret opptrådt ved 
mange anledninger, spesielt huskes 
alle de opptredenene koret har hatt 
hver 17. mai ved gudstjenesten i 
kirka. 
Tusen takk for flott innsats! Koret 
og menigheten vil savne deg! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Åshild Koch 
overrekkes hermed en blomst fra 
menighetsrådet som takk for at hun 
tok på seg å være søndagsskolelæ-
rer i opplegget ”Sprell levende” da 
det startet opp for ett år siden. Bar-
na kommer til å savne den flinke og 
engasjerte læreren sin!  

Tradisjonen tro arrangeres misjons-
messe i regi av Det Norske 
Misjonsselskap i Kopervik U-&A-
senter fredag 26. og lørdag 27.okt. 
Fredagskvelden innebærer noe nytt. 
Her lager mannfolk til kultur- og 
misjonskveld for alle. 
 
Programmet favner vidt. Vi tar med 
at Haugaland Trekkspillklubb del-
tar, sangkoret Scala fra Torvastad, 
Quattro Senhores med forsterkning 
synger og leder allsang, Håkon 
Stornes kåserer om det å være ung i 
Kopervik i 1980-årene. Jakob Vea 
gir glimt fra misjon i dag. Dessuten: 
”Kafe’ Gentlemen” med servering 
av fiskesuppe, kaffe og kaker. Ca. 
30-40 menn, unge og eldre, deltar 
med servering, salg og diverse. Det 

blir som vanlig varesalg, åre-
trekning og loddsalg. 
 
Lørdag fortsetter messa med 
familieformiddag med opplegg og 
aktiviteter for barna. På familiemøte 
deltar barnekoret B-Kids fra Veda-
vågen og Anne Kristine Rosberg 
som har andakt. 
 
Lørdag kveld avsluttes messa med 
den tradisjonelle misjonsfesten og 
trekning av hovedbasaren. Else 
Marie Bue taler.  
 
Sang og musikk og god bevertning. 
 
Sett av dagene/kveldene og få 
med dere kultur og misjonsar-
rangement av de sjeldne. 

 

Misjonsmesse i Kopervik  
26.-27. oktober. 

Menighetsrådet starter opp med bi-
beltimer 4 torsdagskvelder i høst. 
Hovedtemaet er: HVA VIL DET SI 
Å VÆRE FRELST?  Vi har fått vår 
nye prostiprest Jon Sverre Servan og 
vår nye sokneprest Kristian Støle til 
å belyse dette temaet.  Det blir enkel 
servering, og anledning til å stille 
spørsmål. Temaet er delt opp i fire 
deltemaer: 
 
18.10: HVA SIER BIBELEN OM 

FRELSE? 
 
01.11: ER FRELSEN FOR 

HVEM SOM HELST? 
 
15.11: VEIEN TIL TRO: FRA 

UVISSHET TIL VISSHET? 
 
29.11: FRELST FRA HVA-TIL 

HVA? 
 

TIDSPUNKT: 
KL. 19.00 – 21.00 

STED: 
Ungdoms-og alderssenteret 

PÅMELDING: 
INGEN! 

 
ALLE INTERESSERTE HJERTE-

LIG VELKOMMEN 

Bibeltimer i  
Kopervik 

 

Hei alle speidere 
og speiderinteresserte! 

 
Vi har fått ny hjemmesideadresse: 
www.koperviksp.moo.no  Der finner du 
blant annet alle bildene fra kanoturen på Tele-
markskanalen i sommer! Gå inn og sjekk alt 
om speiderne i Kopervik menighet! 
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Solveig: 
 

I slutten av juni reiste 30 forventningsfulle ungdommer til Gjøv
Tenårings Treff. Sammen med 2000 andre ungdommer fikk vi o
 
Den nye sporten ”ballball”- ballspill med borrelås 
Hoppe fra ti- meteren på Fastland friluftsbad 
Spise Hoffs pommen fritts til alle middagene 
Gå solidaritetsmarsj 
Oppleve nattverdliturgien i tegnspråk 
Springe global løp og samle inn penger til oliventre i Palestina 
Jan Erik Larsen i fri dressur og som tekstleser på Gudstjenesten 
Ralph Meyers konsert 
Få opptaket sitt fra videoboksen på hovedscenen 
Spille vollyball om kvelden 
Hallprogram med dans og trøkk  Gjøvik olympiske fjellhall 
Kjenne på stillhet og bønn med 2000 mennesker rundt deg 
Ikke like ”haugpølsa” 
Synge 
Bli kjent med nye folk 
Sove på bussen hjem 
Glede seg til neste gang om 2 år….. 
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vik på KFUK/ KFUM sitt 
oppleve: 
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Nytt fra menigheten: 
 

Arne Austreid foreløpig permittert fra menighetsrådet 

Onsdag den 30 mai dro Eldre-
senteret i Kopervik på dagstur til 
Utsira. Og på tross av gråvær, med 
litt regn i lufta hadde ikke mindre 
enn 42 stykker av eldresenter-
gjengen møtt opp for å bli med 
utover. Med buss fra Kopervik, og 
ombord i ny stor ferje som går fra 
Haugesund. Til og med bussen ble 
med ferja, som la til kai ved Nordre-
vågen på Utsira. Så gikk turen rett 
til Havstuene, der det ble servert 
kaffe og lapper med syltetøy, rikelig 
med lapper! 
 
Etter kaffepausen hadde været bedra 
seg betraktelig, og nå var det inn i 

bussen igjen. Der møtte gamle-
ordføreren Reidar Klovning. Han 

ble med som guide, for nå skulle vi 
Utsira rundt. 
 

Utrolig hvor mye som kan fortelles 
om et så lite sted. Var innom kirken, 
og var bortom i Sørevågen, og 
naturligvis bortom og ut til de to nye 
vindmøllene. Klovning hadde mye 
lærerikt og interessant å fortelle om 
dem også. 
 
Til slutt bar det tilbake til Hav-
stuene, der det ble fikk servert en 
herlig middag - etterfulgt av god og 
gammeldags dessert.  
 
En dag var til ende, og nok en gang 
gikk turdeltakerne inn i bussen -
gode og mette, for å dra hjem etter 
en vellykket dagstur. 

Denne tida har 
vært en lærerik 
periode. Jeg har 
opplevd hva det 
kreves for å 
kunne drive en 
menighet, og 
har forstått mer 
av hvordan ar-
beidet foregår 

og hva det medfører av oppgaver og 
plikter. Spesielt har strategi-
prosessen vært interessant, der mål 
og visjoner for arbeidet ble utarbei-
det. Dessuten syns jeg vi har hatt et 

godt fellesskap om Guds ord, som 
det har vært fint å være med på. Jeg 
har mange gode minner jeg kommer 
til å ta med meg. 
 
Kommer du til å savne kirka? 
Før gikk jeg sjelden i kirka, men nå 
går jeg oftere, ikke fordi jeg syns jeg 
må som MR-medlem,  men fordi det 
er godt å gå der. Men jeg har og fått 
se hvor mye sjømannskirka betyr for 
nordmenn i utlandet, for eksempel i 
de åra jeg bodde i Aberdeen og i 
Houston, og fordi jeg har tilbrakt 
mye tid andre steder utenlands også. 

På Kypros, der jeg nå får fast 
tilholdssted, er det en norsk/svensk 
sjømannskirke i Larnaca. Selskapet 
jeg leder (Prosafe SE (Societas 
Europea)) flytter nemlig i høst kon-
sernkontoret ut av Norge og til 
Kypros. 
 
Vi håper du får et spennende og 
interessant opphold på Kypros, og 
at du er tilbake i menighetsrådet om 
ikke altfor lenge! 

AVN 

PÅ TUR MED ELDRESENTERET 

Fra og med septembermøtet i menighetsrådet og 
en tid framover er Arne Austreid permittert fra å 
møte i menighetsrådet. Årsaken er at han kommer 
til å være borte fra Norge i kortere eller lengre peri-

oder. I stedet møter Eva Synnøve Dahl som fast 
medlem, og Johan Stangeland blir dermed fast 
varamedlem. Vi har spurt Arne om han ikke 
kommer til å savne møtene i rådet: 

Foto; Torhild Jansen 
Tekst: Elisabeth Thomassen 



Kirketorget 9 

Samlingene til Møteplassen startet 
høsten 2003.  
Vi var en gjeng i menigheten som 
savnet et åndelig og sosialt felles-
skap. Vi laget en møteplass der vi 
synger mye, sanger fra tensing-tiden 
blir prioritert, vi har andakt og sist 
men ikke minst kveldsmat, egg og 
sild er vårt varemerke. 
 
Samlingene er lagt til hver tredje 
søndag i måneden kl. 20.00. Første 
møte i høst blir 16.09.  
 
Da er det Odd Einar Sørheim som er 
andaktsholder. De neste møte-
datoene er 21.10 og 18.11. 
 
Vi har hatt noe variert oppmøte på 

samlingene våre, alt fra 10-40 del-
takere, men tilbakemeldingene på 
opplegget er veldig positive. 
 
Vi har plass til flere i orkesteret vårt, 
så hvis noen har lyst til å være med 
der, så ta kontakt! 
 
Vi ønsker at flere kan finne et godt 
fellesskap i Møteplassen og inviterer 
spesielt "nye" i menigheten velkom-
men til samlingene våre. 
 
Alle som ønsker et sosialt og åndelig 
fellesskap er hjertelig velkommen! 
 
Vennlig hilsen 
Rolf, Bjørn Oddvar og Merethe 

Merethe Endresen: 

Møteplassen 
Iblant, når man en mørk høst- eller 
vinterkveld tar turen forbi en flom-
belyst Kopervik kirke, kan man se at 
lysene er tent også inne i kirken. På 
parkeringsplassen står det en hånd-
full biler, kanskje står kirkedøra på 
klem. Går du langs kirkeveggen 
siver toner fra ivrige sangere ut i 
mørket gjennom tømmerveggene. 
Musikken kan være så mangt, en 
salme, en folketone fra Norge eller 
et annet sted i verden, en korsang av 
selveste Johann Sebastian Bach, en 
gospelsang eller negro spiritual. 
Eller kanskje noe helt annet? 
Har du opplevd dette, da er det stor 
sannsynlighet for at det har vært en 
onsdag kveld etter klokken 20. Da 
har Kopervik kirkekor øvelse i 
kirken. Kopervik kirkekor - en sam-
ling mennesker som har minst to 
ting til felles: De har alle godt 
humør, og de er alle glad i å synge.  
Kopervik kirkekor synger ved flere 
slags anledninger, men som navnet 
antyder er det i kirken koret har sine 
viktigste oppgaver. Ikke minst ved 
gudstjenester av forskjellig slag prø-
ver kirkekoret å gi en god opplevel-
se til dem som er til stede. Men også 
konserter, enten alene eller i sam-
arbeid med andre aktører i byen, er 
et fast innslag i korets virksomhet. 
Sangoppdrag i andre lokaler, og en 
sjelden gang i andre kirker på 
Haugalandet, er en forfriskende 
variasjon i kosten for sangerne. 
Det er slett ikke alle korsangere som 
er like flinke til å lese noter, det er 
da heller ikke nødvendig for å kun-
ne synge. Det er jo nettopp det kor-
øvelser er til for, nemlig å øve. Og å 
lære seg sanger er alltid lettere jo 
flere man er. Vi vil gjerne gjøre det 
enda lettere for oss selv og håper 
derfor at du som kunne tenke deg å 
synge i  kor vil finne ut mer om hva 
som skjer i kirken hver onsdag 
kveld. Vi har ledige plasser til både 
kvinner og menn. 
Ta kontakt med kantor Øystein 
Bredal, eller bare kom på en øvelse. 
Velkommen til Kopervik kirkekor! 

Kirkekoret –  
noe for deg? 

Etterlysning 
 

MENIGHETEN TRENGER DEG! 
 

Vi mangler frivillige som kan tenke seg å gjøre ett av følgende: 
• Dirigent for barnekoret Siloa 
• Voksenleder for Ten-sing-koret Synzigus 
• Ekstra voksenleder for Shalom 
• Være med på mini-kaffen etter gudstjenesten. 
Håper DU finnes som leser dette som kan tenke deg å gjøre en liten innsats 
i menigheten!  
Ta kontakt med menighetskontoret for nærmere opplysninger,  
Inger Marie Dagsland, tel. 52857569, eller  
Margrethe Larsen, tel. 52857566. 

Gutter og jenter er velkommen til å være med i korene våre! 
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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 

 

    

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

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

4291 Kopervik 

post@karmtrykk.rl.no 

 

Kolbeinsen Elektrosenter a.s 
 

Anna Eegsgt 1 - 4250 Kopervik 
 

Telefon 52 85 11 88 

Postboks 177, 4291 Kopervik 
Telefon 52 84 48 88 

Postboks 44  -  Stangeland  -  4291 Kopervik 
Tlf. 52 85 08 22   Fax. 52 85 32 30   Vakttlf. 98 22 13 57 

4250 Kopervik 
Tlf: 52 85 63 33 

5508 Karmsund 
Tlf: 52 83 11 61 

4280 Skudeneshavn 
Tlf: 52 82 82 07 

4270 Åkrehamn 
Tlf: 52 84 54 94 

KJØKKENFORNYING, MIAS KJØKKEN, BAD OG GARDEROBER 
 

DU FINNER OSS PÅ BYNES - 52 85 66 87 

Som avtroppet sokneprest gleder jeg 
meg over at Kopervik menighet nå 
får Kristian Støle som ny sokne-
prest. 
Jeg husker godt da jeg selv var ny 
her for snart 13 år siden. Jeg så da 
for meg NOEN travle år i en stor og 
aktiv menighet, men ikke at det 
skulle bli over 12 år. For vel et år 
siden begynte jeg å gi signal til prost 
og biskop om at jeg kunne tenke 
meg avløsning. Jeg mente at menig-
heten nå kunne trenge nye impulser. 
Selv kjente jeg at oppgaver og an-
svar i ulike sammenhenger hadde 
krevet sitt. Så kom vinteren og min 
første erfaring med langtidssykemel-
ding. 
Jeg søkte en mindre sokneprest-
stilling på Østlandet. Fikk signal om 
at jeg trolig ville få den, men trakk 
søknaden da jeg innså hvor lite lyst 
jeg og resten av familien hadde til å 
flytte fra hus, venner og skoler i 
Kopervik og omegn. 
Få timer etter at jeg trakk søknaden 
ringte prosten. Om jeg kunne tenke 
meg å gå inn i prostipreststillingen i 

Karmøy som 
snart ville bli 
ledig? Jeg 
svarte ja på direkten. Fra i sommer 
har jeg vært prostiprest med hoved-
tjeneste i Kopervik og ca. 1/3 i 
Falnes og Ferkingstad. Det inne-
bærer at jeg går inn i turnus med 
gudstjenester og kirkelige handling-
er i disse tre menighetene, men har 
kontor og stabstilhørighet bare i 
Kopervik. Jeg skal være kontakt for 
Kirkens Nødhjelp i Karmøy og får 
også noen andre spesialoppdrag i 
samråd med prosten. 
Jeg ser fram til å kunne konsentrere 
meg mer om vanlig prestetjeneste. 
Som sokneprest har utvalg, styrer og 
menighetsråd naturlig nok tatt mye 
tid og oppmerksomhet. Jeg håper å 
få liv og helse til å formidle evange-
liet i hverdag og helg i mange år 
ennå. Jeg ser fram til gjensyn med 
mange kjente og til å møte nye. 
 

Vennlig hilsen 
Jon Sverre Servan, 

prostiprest i Karmøy. 

Servan 
 fra sokneprest til prostiprest. 
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21. mai Per Gunnar Tollefsen 
26. mai Mathias Sigurd Løvland 
25. mai John Rasmussen 
23. mai Karl Olav Hansen 
02. juni Ivar Heggheim 
03. juni Kåre Knutsen 
31. mai Lauritz Skår 
07. juni Eivind Paulsen 
27. juni Astrid Gunhilde Nilsson 
09. juli Nils Emil Toft 
24. juli Henrik Horve Bredahl 
24. juli Grete Jørgensen 
26. juli Engel Melkevik 
03. aug Aslaug Pauline Tveit 
05. aug Egil Høvring 
06. aug Sverre Vea 
10. aug Ove Utseth 
12. aug Teodor Emil Skeie 
18. aug Birger Evanger 
23. aug Hanna Kårhild Dahle 

 
 
 
 
 

   vigde 

 
 
 
 

    døde 

 
 
 
 

    døpte 

20. mai Olene Lindøe Tveit Avaldsnes  
27. mai Karl Magnus Handeland   Sauda kirke 
 Synne Østensen Rørvik 
 Julie Welde 
 Kristian Brekke 
 Hedda Elsie Steensnæs 
 Lars-Egil Ulveraker Kvinnesland 
03. juni Malene Kristofa Erland Aartun Førre 
10. juni Tiril Snyen 
17. juni Sindre Benestvedt 
 Sanna Stangeland Grindhaug 
24. juni Henry Heggelund Jackson  Torvastad 
01. juli Jeanette Simonsen Liknes 
 Emma Linn Paulsen 
08. juli Sander Neo Sindre Pettersson 
 Thea Fikstveit-Torgersen 
 Oskar Stol Hemnes 
15. juli Lene Marie Hansen 
 Tyra Leidland 
22. juli Martin Emil Espeset 
29. juli Hanna Tadesse Olsen 
05. aug Thomas Charles Eriksen  Falnes 
12. aug Kamilla Paulsen 
 Isabella Ingebrigtsen 
26. aug Trym Dahl Hatteland 
 Sindre Zahl Tangen 
 Aksel Jakkarin Fjæreide 
 Olliver Halvorsen 
 Jørgen Helle Merkesdal 

26. mai Elisabeth Solheim og 
  Hans Kristian Andersen 
16. juni. Anette Bøe og 
  Eivind Otterlei Nordbø 
23. juni Siri Vorraa og 
  Magne Brekke 
30. juni Tone Laila Rasmussen og 
  Bjørn Inge Stange 
07. juli Hilde Bjelland og 
  Tore Østenstad 
14. juli Heidi Birgitte Gabrieslen og 
  Kjetil Kaldheim Simonsen 
21. juli Vibeke Tangen og 
  Ståle Svendsen 
28. juli Inger Synnøve Jakobsen og 
  Marthon Thomassen 
11. aug Hege Elisabeth Kristiansen Vatne og 
  Bjarte Melkevik 
25. aug Laila Mannes og 
  Knut Egil Nes 

EIDE BEDEHUS 
 

Møtekvelder på bedehuset er onsdager kl.19.30 
ved de ulike misjonsorganisasjonene. 
 
Bedehusforeningen 2 mandager i måneden kl.19. 
(1. og 3. mand.i måneden.). 
 
Korvett: For gutter og jenter fra 4. t.o.m. 7.klasse, 
annenhver fredag  kl.18 til 19.30 
 
Ungdomsgruppa møter annenhver fredag kl.19til 
22 for ungdomsskoleelever. 
 
Barneforeningen Solgry møter annen-hver man-
dag fra kl.17. Jenter fra 1. klasse og oppover. 
 
Møter onsdag og torsdag 19 og 20 september 
kl.19.30 v/Odd E.Høyvik fra Norges Samemisjon. 
 
Basarer for Solgry og Bedehuset:se annonser 
 
SUND BEDEHUS 
 

Møte på bedehuset ved de forskjellige misjonsor-
ganisasjonene.  Onsdag kl. 20.  
 
Søndagskole klokka 11. 
 
Yngres: En gang pr.måned fra 5. klasse 

 
Barnekoret : Torsdag i partall-uker. Øvelse fra 
klokka 17 med Annelin Ytreland. 
 
Bedehusbasar 21. september kl. 18. 
 
Søndagskolefest søndag 14. oktober kl.16. 
 
Fellesmøter for Kvalavåg og Sund på Kvalavåg 
bedehus 19 -21 oktober. 

   Kirkelige handlinger 

GUDSTJENESTER I KOPERVIK  
 

Kristian Støle(KS), Jon Sverre Servan(JSS), Solveig Leikvoll(SL) 

Dato Dag     Ansvar  
23.09 17.sønd. e pinse Dåp    Arnfred Lunde 
30.09 18.sønd. e pinse Høsttakkefest/familiegudstj./dåp KS 
07.10 19.sønd. e pinse  Nattverd   KS 
14.10 20.sønd. e pinse Dåp   JSS 
Kl.19.00 Kveldsmesse    JSS 
21.10 21.sønd.e pinse  Dåp    KS 
28.10 Bots-og bededag  Skriftemål   JSS  
04.11 Kl 19.00 Allehelgensdag/Nattverd   KS / JSS 
11.11 24.sønd. e pinse Dåp    JSS 
Kl 19.00 Kveldsmesse    JSS 
18.11 25.sønd. e pinse Familiegudstj./4-åringer/Dåp KS / SL 
25.11 Domssøndag Nattverd   KS 
02.12 1.sønd. i advent  Dåp    JSS 
Kl.19.00 Lysmesse    KS / SL 
09.12 2.sønd.i advent  Nattverd    KS 
16.12 3.sønd.i advent  Dåp    KS 
23.12 4.sønd.i advent     JSS 

Bygdekveld på Sund bedehus fredag 16 november 
kl. 19. 
 
Adventsfest søndag 2. desember. 
 
STOKKASTRAND BEDEHUS-
FELLESKAP 
 

Bønnemøte hver torsdag kl. 19. 
 
Fredagsklubben annenhver fredag. 
 
Søndagskole annenhver søndag. 
 
Torsdagsmøter: Siste torsdag i hver måned. 
 

Normisjon holder Nor-pilot kurs 24 oktober og 7 
og 21 november. Påmelding. 
 
Familiedag på bedehuset lørdag 3. 
november. 
 
KOPERVIK U- og A-SENTER 
 

Diverse aktiviteter for barn, foreldre, ungdom, 
voksne og eldre. (www.kopervikkirke.no) 
 
Høstbasaren 4. oktober 
 
Misjonsmesse -  se s. 5 
 

E.T. 
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 Søndagsskolene på Kopervik Bedehus, 
Stokkastrand og Ungdoms-og Alders-
senteret fylte peisestua på Fredtun til 
trengsel. Etter sang og fortelling innen-
dørs var det uteaktiviterer for små og 
store.  At ivereren og innsatsen var stor, 
skulle vel bildene fra turen vise. Sprell 
levende unger trenger en søndagsskole. 
Og på søndagsskolen er det plass for 
alle. 
 
Hvis barna er for små til å roe seg alene, 
er foreldrene hjertelig velkomne til å 
være med. 
 
På søndagsskolen på senteret trenger vi 
flere ledere og assistenter. Så meld fra 
til menighetssekretæren hvis du har lyst 
å være med i det viktige arbeidet med de 
yngste i menigheten. 

3 SØNDAGSSKOLER PÅ TUR TIL FREDTUN 
 – EN FIN JUNIDAG.. 


