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Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene falle..  Les s. 9 
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 Prostiprestens spalte ... KOPERVIK 

MENIGHET  

 
Koperv ik 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:  
T irsdag - 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 
 
Kirketj ener:  Birgitta Severinsen 
Telefon 52 85 11 48 privat 
 
Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde 
Telefon 913 46 956 
 
Menighe tsrådsformann:   
Astrid Vestvik Nilsen 
Telefon 52 85 14 47 
 
 
Stiftelsen Koperv ik U&A senter: 
Formann: Torstein Torbjørnsen 
Telefon 52 85 15 15  
 
 
Koperv ik 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 
 
 
Koperv ik Ungdoms- & Alderssenter 
Sveinsvolljordet 5, 4250 Kopervik 
Telefon 52 85 07 30 
 

Det er veldig mange små og noen få 
store valg vi må gjøre i livet. 
 
Mange av valgene er enten-eller: 
Skal jeg gå opp trappen eller ta hei-
sen? 
Skal jeg gå på venstre eller høyre 
fortau langs denne gaten? 
Skal jeg ta med paraplyen i dag? 
 
Andre valg kan være av typen: "Skal 
du ha is eller fløte til jordbærene?" 
"Skal du ha tyttebær eller surkål t il 
karbonaden?" 
Da går det fint å svare: "Ja takk, beg-
ge deler!" Det ene utelukker ikke det 
andre. 
 
De fleste av våre mange valg får små 
følger, men noen valg kan få omfat-
tende følger både for oss selv og for 
andre. 
 
Et valg som har fått  store følger for 
meg var da jeg for om lag 40 år siden 
svarte "Ja takk, begge deler!" på 
spørsmålet: Skal jeg fortsette å drive 
idrett  og friluftsliv eller bli med i 
skolelaget med møter og gudstjenes-
ter. 
 
Hadde jeg da oppfattet dette som 
enten-eller så vet jeg ikke hva utfal-
let hadde blitt . Miljøet rundt meg 
gjorde det mulig å si: Ja takk, begge 
deler! 
 
Det er jeg veldig glad for. Begge de-
ler har beriket livet mitt  i stor grad. 
 
Jeg er glad for KRIK (Kristen 
Idrettskontakt) som i de senere år har 

gjort det lettere for ungdom å si: Ja 
takk, begge deler! Ja til idrettsglede 
og ja til se livet i lys av Guds Ord.  
 
Vi har lett for å sette ting opp mot 
hverandre. Mange på Karmøy har 
følt  at de måtte si nei t il dans, teater, 
kino og idrett dersom de skulle si ja 
t il å være Guds barn. En fryktet at 
kristentroen kunne bli truet og utvan-
net dersom en åpnet for ulike 
"verdslige" aktiviteter. 
 
Jesus sier: "Søk først Guds rike og 
hans rettferdighet, så skal dere få alt 
det andre i t illegg" (Matt.6,33). Han 
oppfordrer oss til å slippe tak i våre 
bekymringer. 
 
Vi tenker ofte: Tro om vi får det vi 
trenger og tro om vi går glipp av 
noe? 
 
Min erfaring samstemmer med det 
Jesus sier. Om vi søker Guds rike 
først, så får vi erfare at Gud er glad i 
oss og unner oss alt  som er godt for 
oss i t illegg. Da får vi motta idretts-
gleden, naturgleden og kulturgleden 
som Guds gode gaver. Det ene ute-
lukker ikke det annet. 
 
Jeg minner meg selv og andre om: 
"Søk først Guds rike!" og sier dernest 
et frimodig: "Ja takk, begge deler!" 
 
Høsthilsen fra 

Ja takk, begge deler! 
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Så fint at du grep utfordringen og 
søkte stillingen, Einar! Hvorfor 
gjorde du forresten det? 
Det var nok utlysingsteksten og 
stillingsbeskrivelsen som appell-
erte til meg. Jeg fikk ganske som-
merfugler i magen. Dessuten har 
jeg jo arbeidet i nabomenigheten 
og vært lit t med på arrangementer 
i Kopervik menighet. Ellers bor 
jeg i Sundvegen, som starter i 
Kopervik. Så Kopervik er ikke noe 

ukjent sted for meg. Det eneste som fikk 
meg til å stusse litt , var alderen min. I ut-
lysingen stod det at de ønsket en person i 
alderen + – 30 år – og jeg er jo 44. 
Men du bærer jo alderen godt! Og når vi 
hører at du har tenkt å sykle på jobb, kom-
mer nok også det t il å dra i positiv retning. 
Hvordan vil du starte arbeidet? 
Jeg vil starte med å reflektere i lag med de 
unge. Så vil jeg finne ut hvem som arbei-
der for/med ungdom i Kopervik. 
I løpet av høsten skal vi ha en weekend 
sammen med alle ungdomsarbeiderne i 
menigheten. 
Egentlig skulle du jo hatt  armer som en 
blekksprut i dette arbeidet. Men du har 
bare to. Hvem kunne du tenke deg som 

støttespillere? 
Folk som er rause og glad i ungdom og 
som har evne til å formidle den omsorg 
Gud har for sine barn. 
Jeg vil også ha med eldre som støttespillere 
gjennom forbønn. Et afrikansk ordtak sier: 
Det trenges en hel landsby for å oppfostre 
et barn. Det passer fint i denne sammen-
hengen hvis en bytter ut landsby med 
menighet. 
Nå som du har spalteplass: Er det noe du 
brenner for – en visjon du har – eller noe 
du har lyst å si t il leserne av Kirketorget? 
Mange unge sliter med store krav som det 
er vanskelig å innfri. Dette gir dem ofte en 
følelse av å mislykkes. Mitt  store ønske er 
at de skal få se sin egenverdi; at  de er gode 
nok slik som de er. Som kirke utfordres vi 
t il å gjøre de unge synlige i menigheten. 
De er likeverdige medlemmer av kirken 
helt  fra dåpen av. Vi må gi dem anledning 
til å vokse seg nærmere Kristus og se alle 
de gaver og muligheter Skaperen har gitt 
dem. 
 
Vi håper at visjonene dine måtte bli virke-
lighet og vi tror det sitter mange rundt om i 
Kopervik med de samme ønskene .  

I.E. 

 

GIVERTJENESTEN I KOPERVIK MENIGHET 
Menigheten satser stort på ungdomsarbeidet, og har ansatt Einar Andreassen som ungdomsutvikler i  en 3-
årig prosjektsti lling. 25% av sti llingen lønnes av Diakonistiftelsen i  Rogaland. Resten samles inn gjennom gi-
vertjeneste. Vi  håper fortsatt mange vi l være med å bidra. Alle gaver betales ti l kontonr. 331556.20957 og 
mottas med takk! Skattefradrag mulig. Kontakt menighetskontoret, tel.nr. 52857569/52857566.  

Vi har store ungdomskull her i Kopervik, nærmere 100 konfirmanter 
hvert år. På Eide ligger Kopervik videregående skole og Karmøy 
Folkehøyskole med mange ungdommer. I tillegg er her mye uorgani-
sert ungdom, unge funksjonshemmede og ungdom i drift – ofte med 
rusproblemer. Diakonien i Kopervik har mest konsentrert seg om de 
eldre i menigheten. Men vi  har i lengre tid hatt behov for diakoni 
blant unge også. Nå har Kopervik menighet utlyst stillingen som 
ungdomsutvikler. En av søkerne hadde utdanning både som diakon 
og kateket og er nå ansatt fra 1. september 2008. 

 

Kirketorget har hatt en prat med den nye ungdomsutvikleren 
i Kopervik menighet, Einar Andreassen. 



Kopervik kirke har 
i en prøveperiode 
tatt  bort den nest 
bakerste benken på 
venstre side i kirke-
rommet. Plassen 
ble umiddelbart tatt 
i bruk til det den 
var tenkt, foreldre 
med små barn og 

barnevogner. Samtidig er det 
tydelig at plassen er i minste 
laget, noe som etter hvert har vist 
igjen på antall brukere, som var 

flere i begynnelsen av prøveperi-
oden .  Alle brukern e av 
”barnekroken” har imidlertid 
uttrykt stor t ilfredshet over at 
kirken nå er blitt  mer funksjons-
vennlig i forhold til denne mål-
gruppen. Reol for farger, aktivi-
tetsark og billedbøker er også 
kommet til. 
Nå har menighetsrådet bestemt at 
det skal søkes fellesrådet om å få 
gjøre barnekroken permanent. 
Primært søkes det om tillatelse til 
å fjerne to benker, noe som vil gi 

plass til flere barnevogner og 
samtidig gi større rom for de 
minste.  Subsidiært søkes det om 
å fjerne en benk. 
  
Benker som fjernes, kan erstattes 
med løse stoler dersom det skulle 
være ønskelig med 
sitteplasser i det 
aktuelle området. 
Inngrepet vil med 
andre ord være 
reversibelt . 
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Nytt fra menighetsrådet: 

Barnekrok i kirken. 

Bibelen i Kina – OL 2008 
 

Et under 
- Det som har hendt med Bibelen i Kina er et 
under, sier Kua Wee Seng, som er ansvarlig for 
Bibelselskapets arbeid i Kina. Fra å være forbudt – 
og en stor mangelvare – blir nå Bibelen trykket i 
millioner. Det er offisielt  bekreftet at Bibelen i dag 
er den boka som selger best. For 40 år siden ble 
bibler beslaglagt og brent. De som hadde en bibel, 
grov den ned for å unngå straff og konfiskering. Et 
nytt  bibeltrykkeri ble åpnet i Nanjing den 18. mai. 
Dette er nå det største i verden og kan produsere 
en million bibler i måneden. Bibler t il store deler 
av verden blir produsert her, men viktigste er å 
dekke behovet for bibler i Kina. Fremdeles er det 
stor mangel. Det norske bibelselskap er med på å 
finansiere trykkingen. En gave på for eksempel kr. 
350 vil kunne betale for papir t il hele 50 bibler. 
 God reklame 
To kvinnelige fotballspillere på Kinas lag har blitt 
særlig populære etter å ha utmerket seg som gode 
målskårere. De har begge gitt  tydelig uttrykk som 
sin kristne tro og forteller hva Bibelen betyr for 

dem. ”Bibelen er fylt  med glede og visdom,” sier 
Han Duan, den første som sto fram med et kristent 
vitnesbyrd.  ”Jeg er en kristen, det er viktig for 
meg. Uansett hvor jeg går har jeg Bibelen med 
meg. Det er de som sier det er kjedelig å lese Bibe-
len. Slik er det ikke for meg, Jeg elsker å lese den 
fordi jeg har noe viktig å lære hver eneste dag. 
Hver gang jeg leser den, får jeg fred i hjertet. Det 
er mange som har bemerket min oppførsel på 
banen – det t ilskriver jeg min kristne tro,” sier 
Kinas fremste kvinnelige fotballspiller som også 
forteller at hun ber foran hver eneste kamp. Disse 
spillerne er eksempel på en ny generasjon kinesere 
som svært gjerne vil ha en bibel. Gjennom sin 
kjendisstatus bidrar de til enorm etterspørsel. Det 
rapporteres at flere millioner kinesere kommer til 
tro hvert år. Det er også stor interesse blant ikke-
kristne for å bli kjent med Bibelen. 

 

(Kilde: Ny tt om Bibelen) 
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Han heter Juan og er 13 år. Juan har mor, far og tre 
andre søsken. Han bor i et av de fattigste områdene 
i Guayaquil, Ecuador. Ikke ulik mange andre ung-
dommer fra Ecuador så elsker han fotball. Aldri i 
hele sitt liv hadde han drømt om at han skulle få gå 
på fotballskole. Drømmen har blitt  virkelighet. Fot-
balltrening for barn og unge i Guayaquil er bare for 
de som har mye penger. Og de ekstra pengene har 
ikke foreldrene til Juan. Men med Misjonsalliansens 
satsing på unge i områdene og på å bygge fotball-
skoler for å forebygge kriminalitet og styrke det 
lokale samfunn, så er Juan der, og han betaler kun 
en dollar i måneden. Treningen er tre ganger i uka, 
og han elsker det. Mora hans forteller at nå gjør all-
tid Juan leksene før han går på trening og etter tre-
ning så hjelper han til med å feie huset og lage mat. 
Før han begynte på fotballskolen så gadd han ikke 
allt id å gjøre leksene, mora måtte mase veldig. Og 
på ettermiddagen hang han ofte sammen med flere 
andre ungdommer i gatene og plagde jentene som 
gikk forbi.  
 
Nå har fotballen fått  enda større plass i livet t il Juan. 
Ikke nok med at han lærer seg noen nye triks på 
fotballskolen, han får også undervisning om blant 
annet verdier, HIV/AIDS og ernæring. 
 
Juan bare gliser når vi lurer på om han har scoret 
noen mål på de kampene de har spilt . ”Ja, det har 
blitt  noen.” svarer han beskjedent. Og så må han 
løpe, fotballtreningen er godt i gang og han vil ikke 
gå glipp av noe. 
 
Mange av foreldrene sier at de har merket en utrolig 
forandring på jentene og guttene som nå har fått  seg 
et frit idstilbud. Det gjøres mer lekser og hjelpes mer 
til i hjemmet, og alkohol og narkotika er ikke så 
spennende som det var for noen av dem før. 
 
Misjonsalliansen ønsker å gi barn og unge i område-
ne der vi jobber et t ilbud om noe annet. Et t ilbud om 
fotballtrening, godt vennskap og flotte opplevelser. 
En liten flukt fra den harde hverdagen, for de er 
mange, som drømmer om en profftilværelse. T il nå 
har det blitt bygget opp tre store fotballbaner og 
over 600 barn og unge er på trening hver eneste 
uke. Det viktigste er at de får et t ilbud om noe 
annet, et alternativ til alkohol og narkotika...for så 
mange andre alternativer for aktive ungdommer fin-
nes ikke i slummen hvor Misjonsalliansen jobber. 
Og hvem vet om vi får se Juan på landslaget t il 
Ecuador om noen år? 

Nytt fra Lina Eidsaa: 
 

Fotball for fulle mugger 

Åpning av fotballskolen Bloque 17 

Bøy og tøy før en treningskamp. 
Det er alltid like alvorlig med fotball i Guayaquil   

Den store fine fotballbanen har blitt et fantastisk 
 samlingssted  for lokalsamfunnet 

Og hvem vet om vi får se Juan 
på landslaget til  Ecuador 
om noen år? 
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EUROPEISK FESTIVAL I PRAHAEUROPEISK FESTIVAL I PRAHAEUROPEISK FESTIVAL I PRAHA
YMCA arrangerte europeisk festival 
i Praha i sommer! 7200 ungdommer 
fra hele Europa og vi var med! 21  
fra Kopervik og en uke med flotte 
opplevelser som: Konserter, deilig 

vær, stå tett  i tett  på en trikk, tras-
king og vannblemmer, Praha i 
fløyelsmørke sommerkvelder, bakt 
potet i den Sveisiske telt-kafeen, 
allsang, dans, mange språk, shop-

ping, bli kjent med nye, fotvasking i 
teltkirken, være del av en stor 
søskenflokk med kristne ungdommer 
fra mange land, og lære litt  om hvor-
dan de har det! 

Kommer man nærmere 
naturen enn på kano-
tur? KFUK-KFUM 
Speiderne i Kopervik 
elsker å padle kano! 
Fordi man er inne i 
stillheten, får bryne seg 
på elementene, sover 
ute frisk luft, har godt 
kameratskap, kan bade, 
spise finnbiff,  fiske og 
le. Hvis noen lurer på 
hvor mange speidere 
det går inn i telefon-

kiosken på Sand, er 
svaret 14! På kanotur 
deler vi ord og bønn og 
øver oss på å være en 
del i Kristi kropp. Vi 
trenger alle for å løse 
oppgaven! På kanotur 
er man midt i Guds 
skaperverk, og alt vi 
legger igjen etter oss er 
to ting: ingenting og 
TAKK!! 

KANOTUR NED SULDALSLÅGEN!KANOTUR NED SULDALSLÅGEN!KANOTUR NED SULDALSLÅGEN!
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EUROPEISK FESTIVAL I PRAHAEUROPEISK FESTIVAL I PRAHAEUROPEISK FESTIVAL I PRAHA   

KANOTUR NED SULDALSLÅGEN!KANOTUR NED SULDALSLÅGEN!KANOTUR NED SULDALSLÅGEN!   
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Sigbjørn Melvær og Tollak Mikal Kaldheim er to helt 
spesielle ungdommer i vår menighet. De er nemlig de 
første og eneste ungdommene som har fått  med seg et 
årsmøte de siste ca 10 åra, nemlig det som ble avholdt i 
mars i år. Vi ble nysgjerrige på hvordan de opplevde 
årsmøtet, og også på årsaken til det store engasjementet 
de begge legger for dagen ellers og i menigheten.  
 
Kunne dere si litt om hva dere er med på av aktiviteter 
i menigheten og om dere har ansvar for noe spesielt 

som skjer av sammenkomster o.l. ? 

 
Me er med på det 
meste som skjer som 
lav ungdomsaktivitar 
i menigheten, som 
ledare og deltakarar, 
me nemnar i fleng, 
KRIK, Speidaren,  
TenSing, Søndags-
koz, Prøvesmakare i 
Milk,  weekends, 
osv...  
 
Hva interesserer-  

dere mest av det som 
skjer av aktiviteter i 

menigheten?  

 
Speidaren er vel det 
som står som vekas 
høgdepunkt :)  
 

Har dere andre interesser utenom menigheten i fri-

tida?  
 

Sigbjørn er ein aktiv surfer, snøbrettar og rullebrettar, 
mens Tollak Mikal er ein aktiv Skikjørar og rånar som 
kjører rundt på Sigbjørn...  

Får dere god tid til hobbyer og interesser, eller tar 
skolen mye av tida deres?  

 
Etter som me begge er hamna i samme klasse i år så 
blir mye av frit ida og hobbyene våre praktisert i teorien 
på skulen og praktisk i helgane. 
 
- Fortell litt om skolegangen før og nå, og planene for 

framtida, hvis dere har lagt dem allerede..  
 
Begge har planer om å fullføre året på Påbygg på 
Kopervik, begge har gått på yrkesfaglig på Åkra 
(Mikal på Automasjon, og Sigbjørn på Barn og 
ungdom )  
 
Mikal har planer om å bli økonom, jurist  eller bare 
"kranglefant". Sigbjørn sin plan er å finne ut kva 
planen er for livet i løpet av nokre år.  
 
- Hvordan opplevde dere å være på et årsmøte der 

gjennomsnittsalderen antakelig lå på et sted mellom 60
-70 år? Var det inspirerende og givende?  
 
Vi opplevde årsmøte som veldig givende, vi fikk inn 
nye impulser fra en aldersgruppe vi vanligvis ikke har 
så veldig mye kontakt med.  
 
-Hva håper og ønsker dere skal skje av positive ting i 

menigheten vår nå når vi har fått Einar Andreassen 
som nyansatt ungdomsutvikler hos oss?  
 
Vi har ett håp om at vi kan slippe unna med mindre 
arbeid, da vi i større grad kan samarbeide om organi-
seringen med noen som har litt  mer peiling enn oss!  
 
 Lykke til med ungdomstida og med tida i menigheten 
spesielt! Vi er glad for at dere trives så godt hos oss! 

AV) 
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Tårnet i Kopervik kirke er i temme-
lig dårlig forfatning. Kirkevergen 
har hatt  en konsulent t il å undersøke 
det. Han slår fast at det finnes både 
muggsopp/svartsopp og grå råte 
oppe i tårnet. 
Men det er heldigvis ikke noen 
umiddelbar fare for at tårnet ramler 
sammen med det første. 
Likevel er det klart  at jo lenger en 
venter med å reparere, jo større og 

mer omfattende blir skaden. 
Sist tårnet ble reparert var i 1980-
årene. Da ble også det lille taket på 
framsida over kirkedøra laget. Før 
hadde det vært bare en ”regnhatt” 
over døra. 
 
Dersom en ser på eldre foto av kir-
ka, vil en se at hele kirka hadde stå-
ende kledning, men nå ble hele 
kledningen byttet ut på tårnhuset fra 
bakken og helt opp, med liggende 
kledning. Hele øverste delen av tår-
net ble da fornyet, samt at nye tårn-
luker ble satt  inn. T il og med spiret 
ble fikset – fornyet og reparert - for 
lekkasje. Kula på toppen ble lodda 
også da. Inne i selve tårnet ble det 
lagt nytt  gulv under klokka, så det er 
i dag stødig og sterkt. 
 
Men tiden går, og hele kirka trenger 

egentlig å bli ettersett  og reparert – 
nå mens det er overkommelig å ut-
bedre skadene. I vår gikk et enstem-
mig kommunestyre inn for å bevilge 
2 mill. kr. av overskuddet til vedli-
kehold av kirkene i Karmøy. Det 
resulterte i at  Kopervik kirke fikk de 
midlene som skulle til for å drenere 
rundt kirka. Fukten var i ferd med å 
ødelegge deler av grunnmuren. I 
t illegg ble det midler t il oppussing 
av toalettene, noe som har stått på 
ønskelista i mange år.  
 
I t illegg har vi fått  midler t il å male 
sakristiet, dersom vi kan stille med 
arbeidskraft. Den utfordringen tar vi 
på strak arm, og håper at mange har 
lyst t il å være med på den planlagte 
dugnaden. 
 

E.T . 

Fredag den 24 og lørdag den 25 oktober blir det misjonsmesse på 
Kopervik U. og A. Senter. Denne messa har nå blitt  en årlig tradi-
sjon  på Senteret. I år som i fjor blir det mennene som tar seg av 
program og servering fredagskvelden. 
De har i år bl.a. fått  med seg tidligere prost Gunnar Salomonsen 
og Lasse Pedersen, begge kjent for folk flest. Og fiskesuppegryta 
tar Ole Jakob Ellingsen seg av, som vanlig. 
Lørdag står damene for opplegget, som starter med fortsatt  vare-
salg og kafe klokka 10.00. Vårt eget barnekor, SILOA,  skal 
synge på andakten for barna om formiddagen. På misjonsfesten 
om kvelden  får vi besøk av ”Veapresten” Sigfred Sørensen og 
koret Betel, også fra Vea. Se ellers annonsering i avisa! Alle hjer-
telig velkommen til å være med å ”slå et slag” for misjonen! 

 

TÅRNET I  KOPERVIK KIRKE 

N.M.S. sin Misjonsmesse  

 

 

Fra uke 39, 22. september oppfordres ALLE til å 
delta på dugnad. Arbeidet vil  nok ta noen uker, 
men vi satser på å bli  ferdig til advent. 
Vi trenger folk som kan  være med å: 
Klargjøre for maling  
Male tak, vegger, vinduskarmer, dørkarmer 
Legge golv 
Montere skap 
Sy gardiner 
Lage GOD mat (uten mat og drikke ….) 

 
 
BLI MED PÅ ÅRETS DUG�AD I KIRKA VÅR! 

For å kunne organisere arbeidet best mulig, er det fint 
å vite hvem som kommer.  
 
For påmelding, ta kontakt med menighetskontoret, 
t lf.52 85 75 69 el. 911 22 372  

DUGNAD I KIRKA. 

Sakristiet i Kopervik kirke trenger oppussing. Maling av tak og vegger har stått  på ønskelisten i flere år. Nå har vi 
fått t illatelse fra Fellesrådet t il å ta saken i egne hender.   
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KJØKKEN FORNYING, MIAS KJØ KKEN, BAD OG G ARDERO BER  
 

DU FINNER OSS PÅ BYNES - 52 85 66 87 

Tannteknisk 
Laboratorium 
 
Telefon 52 85 25 66 
R. Amundsensgt. 12 
Postboks 323 
4291 Kopervik 

STOKKASTRA�D BEDE-

HUSFELLESSKAP 
CELLEGRUPPE annankvar tors-
dag (startet 4. sept.) 
TORSDAGSMØTER 25. sept., 30. 
okt., 27. nov. og 11. des. 
FREDAGSKLUBBE, annankvar 
fredag. (startet 5. sept.) 
)YHET: SEI,FREDAG fra 8. 
klasse. Starter fred. 19 sept. kl. 
20.30. annankvar fredag. 
SØ,DAGSKULE annankvar søn-
dag (startet 7. sept.) 
)YHET. STILLE STU,D (med 
fokus på bønn) kvar søndagskveld 
fra kl.20.00-21.00 (startet 7. sept.) 
FAMILIEDAG 25.oktober. 
STO RSAMLI,G /ADVE,T-
STU,D for hele fellesskapet 14.des. 
JULETREFEST 28.des. 

VELKOMMEN! 
BLI MED DA VEL! 

 

EIDE BEDEHUS 
BEDEHUSFORE,I,G 
første og tredje mandag i måneden 
fra. kl. 19.00 til 21.00  
Barneforeningen SOLGRY 
samles annenhver mandag fra kl. 
17.00 til 18.30 Jenter fra 1.klasse er 
velkommen. 
KORVETT samles annenhver 
fredag fra kl.18.00 til 19.30 Gutter 
og jenter fra 4. t il 7. klasse. (startet 
29. august) 
U,GDOMME,E PÅ HUSET 
samles annenhver fredag fra kl. 

19.00 til kl. 22.00 (startet 29. aug.) 
Gutter og jenter fra 8.klasse og opp-
over er hjertelig velkommen. 
MADAGASKARKVELD torsdag 
2.okt. klokka 19.00 
VELKOMMEN TIL BEDEHUSET 
 

SU�D BEDEHUS 
SØ,DAGSKOLE 
hver søndag  kl. 11.00 
SU,D BAR,EKOR: Øvelse 
annenhver torsdag i partalls-ukene 
kl. 17.00. Fra 5.år og oppover. 
Y,GRES: Siste torsdag i måneden 
kl. 18.00. Fra 5. klasse og oppover. 
BEDEHUSBASARE,  blir fredag 
3. okt. kl. 18.00 
A,,E, VIRKSOMHET FOR 
VOKS,E: 
TEMASAMLI,GER en til to 
ganger i måneden. Første samling 
blir onsdag 17. sept. kl. 19.30 Serve-
ring etter disse samlingene. Samling  
15. okt. Begge disse ved Lars 
Sigmund Simonsen. 
SAMLI,G hver onsdag  kl.20.00 
med bibel og bønn. 
 

ALLE HJERTELIG 
 VELKOMMEN 

 

Bedehusene høsten 2008 
 
 
 
 
 

Israelsk hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND  
Tlf. 5 2 85 0 2 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 FI,E 
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 

Postboks 44 - Stangeland - 4291 Kopervik 

Tlf. 52 85 08 22  Fax. 52  85 32 30  Vakttlf. 98 22 13 57 
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  Kirkelige handlinger 

Kopervik menighet tilbyr 

bibeltimer i høst 
 
Hovedtemaet blir Den Hellige Ånd, 
som blir belyst ved fire deltemaer: 
 
16.10: Berit Helgøy Kloster: 
Den Hellige Ånds ledelse og gjer-
ning i hverdagslivet 
30.10: Kristian Støle: 
Nådegavene i Nytestamentet  
13.11: Modgunn Brynjelsen: 
Hva betyr pinsen for meg?  
27.11: Jon Sverre Servan: 
Ånden fra A til Å i Efeserbrevet 
 
Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00 
Sted: U & A-senteret. 

Det blir enkel kveldsmat og anled-
ning til å stille spørsmål. 
Se nærmere annonsering 

for oppstart. 
ALLE HJERTELIG 
VELKOMME,! 

HUSK FRIVILLIG KONTINGENT TIL BLADET!HUSK FRIVILLIG KONTINGENT TIL BLADET!HUSK FRIVILLIG KONTINGENT TIL BLADET!HUSK FRIVILLIG KONTINGENT TIL BLADET!    
 

VI ER AVHENGIGE AV DIN STØTTE! 
Girokonto: 33156106629 

 
MENIGHETENS MENIGHETENS MENIGHETENS MENIGHETENS 

HØSTBASARHØSTBASARHØSTBASARHØSTBASAR    
 
Torsdag 2. oktober kl. 17.30-19.30 
ønskes hele familien hjertelig 

velkommen ti l god, gammeldags 
basar på U&A-Senteret. Det blir 
både åresalg og salg på loddbøker 
som har mange, flotte gevinster.  
Inntektene går ti l menighetens 
barne-og ungdomsarbeid. Korene 
Siloa, Shalom og Synzigus synger,  
og sokneprest Kristian Støle har  
andakt. Vi  gleder oss! 

FASTE AKTIVITETER: 
 

Søndagsskolen: Søndag kl.11.00 
møtes mange til ”sprell levende” på 
U&A-senteret. 
Etterpå er det kirkekaffe med saft og 
kjeks. Her er det god plass til flere. 
Søndagsskolen startet 7.sept med 
menighetstur til Stemnestaden. (Se s. 12) 
Barnekoret, Siloa. 4 år – 4.klasse 
Hver 2. onsdag 17.00-17.45. U&A-
senteret. 
Barnekoret Shalom  4.-7. Klasse 
T irsdag 18.00-19.15. U&A-senteret. 
TenSing-koret, Synzygus, fra 8. kl.  
T irsdag 19.30-21.30. U&A-senteret. 
Kirkekor: Onsdag 19.00-22.00 i 
Kirka. 
Speider jenter/gutter: 
Tirsdag 17.30-18.45. 3.-5.klasse i 
Liarlund. 
Onsdag 18.00-19.30. 5.-10.klasse i 
Speiderrommet 2. etasje i U&A-
senteret. 
Onsdag 20.00-22.00, Rover, 10. kl 
og eldre. Speiderrommet i U&A-
senteret. 
KRIK: Ungd.skolealder: Hver 2. 
fredag 18.00-21.00 i Karmøyhallen. 
Eldresenteret. Onsdag 10.00-12.00. 
Da møtes pensjonistene til hyggelig 
samvær på U&A-senteret. Kontakt-
person: Valter Vorraa. 
,MS: søndagsmøte siste søndag i 
måneden kl. 19.30. U&A-senteret 
Bønnemøte mandag kl.18.00 U&A-
senteret 

21. mai  Sol veig Irene Hagen 
19. j un Ole Leonard  Snørteland 
25. j un Ingolf Johan Lindtner  
05. j ul Tora Elisabeth Eri ksson 
11. j ul Georg Matre 
15. j ul Torleif Sol vang 
19. j ul Steinar Vatnem Olsen 
22. j ul Aslaug Marie Nilsen 
28. j ul Magny Harriet   Bruun 
05. aug  Elise Mathilde Nielsen 
13. aug  Finn Herman Hermansen 
16. aug  Isak Eri ksen 

18. mai  Sandra Hausken Olsen 
18. mai  May Helene Hansen Endresen
   Falnes  kirke 
08. j un Amadeus Popov Urangsæter 
   Espevær bedehuskapell  
08. j un Siv Grimstvedt Knutsen 
08. j un Malin Eintveit  
15. j un Mona Kristine Holm 
15. j un Linda Dani elsen Ytreland 
15. j un Sandra Tangjerd Kvilhaug  
15. j un Mathilde Olsen 
15. j un Elena Tindeland Kvilhaugsvi k 
29. j un Magnus Haraldseide 
29. j un Håkon Jarl Jakobsen 
20. j ul Sanne Stange 
20. j ul Sina Sofie Andersen 
27. j ul Tom Kristian Tangjerd Hagen 
   Vardal kirk e  
03. aug  Ingrid Høines Kvilhaug 
03. aug  Evander Bøhn 
03. aug  Mathea Kvilhaug  
03. aug  Christer Eide Benett  
03. aug  Øyvind Ricardo Eide Chaparro 
08. aug  Rolf Gunnar Tollefsen Hjelmtvedt
   Utstein Kloster kirke 
17. aug  Martin Solhaug  
24. aug  Mads Emil Madsen Fossdal  
31. aug  Sander Olsen Ytreland 

24. mai  Beth-Iren Sund og  
  Vidar Alexander Risvold 
14. j un Kristine Bokneberg og  
  John Ivar Stange 
14. j un Elly Øs tensen og Roger Rørvi k 
21. j un Kristin Nærland Olsen og 
  Tore Pettersen Kamsvåg 
28. j un Torbjørg Simonsen og Johnny Li knes  
5. jul  Kris Nagela Murillo Sanchez  og  
  Inge Andreas Medhaug 
12. j ul Janeth Sicilie Hanssen og 
  Lei v Arne Åkset 
19. j ul Line Pedersen og Sti an Velde 
26. j ul Ann Iren Kvilhaug og 
  Kent Harald M agnussen 
8. aug Ester Lill Heyn Jakobsen og 
  William Andre Kallevi k 
16. aug  Marianne Leiros  og 
  Johnny Andre Østebøvi k 
23. aug  Randi Rasmussen og 
  Ørjan Hjelmervi k 
30. aug  Britt Elise Støyl e Koløy og 
  Jan Helge Hop 



 

Vinnerlaget i konkurransen ble familien Ytreland: 
Premien var å få bildet sitt i menighetsbladet,  så herved er den tildelt!  

Søndag den 7. september gikk den tradisjonelle menighetsturen av 
stabelen - til Grinde også i år. Det fine været gjorde at alle kunne 
kose seg med grilling og konkurranser nede på sletta ved sjøen 
etter gudstjenesten. 

Ingeborg Ellingsen hadde laget fantasi fulle og spennende opp-
gaver, noen dikta sang, andre lagde barkebåter, andre igjen padla, 
klatra eller drev med ansiktsmaling.  E.T. 

MENIGHETSTUR TIL GRINDEMENIGHETSTUR TIL GRINDEMENIGHETSTUR TIL GRINDEMENIGHETSTUR TIL GRINDE    


