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Daglig leder i menigheten, Inger Marie Dagsland, og  avtroppende 
leder i menighetsrådet, vår nye kirketjener, Øyvind Kristoffersen 

står klar og venter på din stemmeseddel. 
Din stemme kan bety mye for arbeidet i menigheten!  

Godt valg!Godt valg!Godt valg!   



Kirketorget 2 

 Sokneprestens 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:   
Øyvind Kristoffersen 
 
Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde 
Telefon 913 46 956 
 
Menighe tsrådsformann:   
Øyvind Jørg Kristoffersen 
Telefon 52 85 26 90 
 
Stiftelsen Koperv ik U&A senter: 
Formann: Rolf Otto Koch 
Telefon 52 85 55 55  
 
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 
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Tjen hverandre  
hver med den nådegave dere har fått. 

Denne høsten vil vi gjennom nådegave-
kurset sette fokus på tjenesten i menig-
heten. ”Sammen er vi sterke” er et ut-
trykk som brukes i mange sammenheng-
er. Dette gjelder også for Kopervik 
menighet. Det å stå sammen om å være 
med å skape en menighet der mennesker 
finner fram til troen på Jesus og gleden  
av å tilhøre ham gjør livet rikt. 
 
Bibelen bruker bildet om at vi er et 
legeme, og da vil den si at  du med ditt 
liv og din nådegave er en viktig del av 
dette legemet. Utfrodringen til oss er å 
bruke vår nådegave i t jenesten for Jesus. 
Det er med å beriker og gir styrke til 
menigheten. Derfor, tenk ikke for lite 
om din plass i vår menighet. Vær frimo-
dig, for Gud har en tjeneste til oss alle 
som han vil vi skal leve i. Noen har for-
bønnens tjeneste, andre tjenesten å tilret-
telegge praktisk, noen er gode til å sam 

tale med andre 
– tjenstene er 
mange og vi trenger mang-
foldet. 
 
Nådegavekurset skal hjelpe hver enkelt 
t il å bli trygge på den nådegave en har 
og den funksjon en kan ha i menigheten. 
Noen ganger tar vi på oss oppgaver som 
ikke passer, da blir det slitsomt og vans-
kelig. Gud ønsker å gi deg en tjeneste 
der du kan få bruke både dine evner og 
anlegg.  
 
Han har lagt gjerningene ferdige for oss 
for at vi skal vandre i dem, sier Bibelen. 
Det er viktig for en menighet å være 
lydhør overfor det perspektivet. Gud har 
en plan og ditt  liv inngår i den planen. 
La oss søke å leve i den også. 

 

Han er født i Stavanger, utdannet lærer/
adjunkt, har bodd på Skår i over 30 år, 
har bl.a. vært med i søndagsskolearbei-
det på Eide, menighetsrådet (også som 
leder ) og er en ivrig fotball- og sykkel-
entusiast. Nå er det nok mange som lurer 
på om vi snakker om Øyvind Kristoffer-
sen. Og det gjør vi. (Se bilde på framsi-
den) 
 
Dette var gledelig, Øyvind! Men hvor-
dan ble det t il at du søkte stillingen som 
kirketjener? 
Jeg var klokker under en gudstjeneste i 

sommer der presten oppfordret menig-
heten til å be fordi den utlyste stillingen 

som kirketjener fremdeles var uten 

søkere. Og plutselig fikk jeg en innskyt-
else om å søke. Det er i grunnen ganske 

utypisk meg. For av natur er jeg ikke den 

impulsive typen. 
Å overta etter Gitta blir vel nærmest som 
å hoppe etter Wirkola. Hva ser du på 
som den største utfordringen i din nye 
stilling? 
Jeg må jo bare prøve å fylle stillingen så 
godt som mulig  ut fra egne evner, men 

greier jeg å komme i nærheten av Gittas 

nivå, vil jeg være svært fornøyd. 
Har du noe du vil si t il Kirketorgets 
lesere når du nå har spalteplass? 
Jeg ser fram til å få være med å bidra til 
at vi får gode gudstjenester. Stillingen 

gir meg også muligheter til å få være 

mye sammen med menigheten også i 
andre sammenhenger. Første arbeids-

dagen, gudtjenesten 10. august var en fin 

opplevelse. Takk for varm velkomst i min 
nye stilling! 

I.E. 

Den nye kirketjeneren er nå tilsatt. 



 

Vi er tre jenter fra Stangeland Ungdomsskole som har 
hatt  utplassering hos Kopervik Menighet. Grunnen til at 
vi valgte menigheten, var at vi syntes jobben til Einar 
Andreassen så veldig kjekk ut. Einar er ungdomsutvikler 
i Kopervik Menighet, og han har vært mye med på koret 
vi går på, Tensing, og han har hatt oss på konfirmantun-
dervisning.  
Den første dagen fikk vi omvisning på Menighetskon-
toret, vi ryddet hele arkivet og pyntet det med ”fine” teg-
ninger. Resten av dagen forberedte vi oss til å ha litt  sang 
og lek med Menighetsbarnehagen dagen etter. På slutten 
av dagen var vi på gamlehjemmet sammen med presten, 
Kristian. Etterpå gikk vi glade og fornøyde hjem. 
Den andre dagen begynte med at vi var med organisten. 
Han fortalte oss om jobben sin, han spilte litt  for oss og 
vi fikk også spille litt  selv. Da han var ferdig, hadde vi 

litt  lek og sang med Menig-
hetsbarnehagen som hadde sin 
månedlige samling i kirken. 
Den siste dagen hjalp vi Einar 
Andreassen med å servere 
kaffe til voksne utviklingshem-
mede som møtes på senteret en 
lørdag hver måned. Vi laget 
også pølser og vafler og koste 
oss. En dame fra Karmøybla-
det kom og tok bilder fra ka-
féen. Da alle hadde gått , hadde vi en liten pause. 
Etterpå var det førskolegruppe for familier som har barn 
med Downs syndrom. Dette var veldig kjekt.  
Disse tre dagene har vært veldig lærerike og inspireren-
de. Vi fikk bli kjent med mange nye yrker innen menig-
heten. 

Nora-Serine Fredriksen, Camilla Louise Lanton 
Pettersen & Kristin Stotesbury 

Kirketorget 3 

Vi hugsar jo,  godt ordinasjonen din i 
Kopervik kyrkje, mange av oss, men 
datoen må du visst minne oss om :  
Det begynner å bli lenge siden. Ja, 

faktisk så jubilerte eg i år; 10. jan-
uar i år var det 10 år siden eg blei 

ordinert.  
Kva har du gjort i tida etter ordinasjo-
nen, og fram til i dag ? (ja, vi meiner 
sjølvsagt i jobbsamanheng …..) 
Eg blei jo ordinert til en stilling som 

Ten Sing sekretær i )orges KFUK-
KFUM. Det var en spennende jobb 

med mye reising, farting og møte 

med mye ungdommer i inn- og ut-
land. I den tiden bodde eg i Oslo. Eg 

har jo alltid vært ein litt urolig fyr, 

så etter tri år i den jobben, søkte, og 
fikk eg jobb, som sokneprest i Ber-

gen Domkirke menighet, med hoved-

ansvar for barne- og ungdomsar-
beid. Det var en spennende og ut-

fordrende jobb kor eg opplevde 

mange positive og flotte ting. Ja, det 
kunne nok vært en jobb for fremtiden 

om det ikkje hadde vært for alt som 

skjedde i det private liv - då tenke eg 
på giftermål og barn. Da barn num-

mer to kom, etter fire år i jobben, 
flyttet vi til Porsgrunn. Randi, konen, 

kommer her fra og vi kunne dermed 

nyte godt av å bo nært til en av våre 
familier. I Grenland starta eg med et 

årsvikariat, som kapellan i Skien 

menighet. Deretter byttet eg helt bei-
te og begynte som prosjektleder i 

rusomsorgen i Porsgrunn kommune, 

da med ansvar for å styrke sam-
arbeidet mellom kommunen og alle 

frivillige aktører i rusarbeidet. Etter 
halvannet år i den jobben, blei eg 

ringt opp med forespørsel om eg 
kunne tenke med å stille på intervju 

for en stilling i Misjon Uten Grenser. 

Koffer ikkje – det var jo en fast jobb, 
og slik ble det. 

Vi har høyrt at du nå nett har fått deg ny 
jobb, og spør deg kva yrkestittel du har i 
den nye jobben? Fint om du med det 
same fortel oss litt om den organisasjo-
nen du nå er tilsett i. 
Eg blei ansatt som organisasjonsle-

der. Det vil si at eg lede hele organi-

sasjonen, som igjen vil si at eg er 
leder for arbeidet og for staben på 

totalt 12 ansatte.  

Misjon Uten Grenser var en ukjent 
organisasjon for meg. Det eneste eg 

visste om den var at den hadde sitt 
kontor her i Porsgrunn. Eg blei der-

imot fort positivt overrasket over 
hvor kjent vi er for mange mennes-

ker i dette landet. I )orge er det ca 

16 000 personer som årlig støtter 
arbeid for fattige og nødstilte men-

nesker i Øst-Europa. Vi er en av få 

misjonsorganisasjoner som driver et 
aktivt misjons- og hjelpearbeid i 

nettopp Øst-Europa. Der har vi vært 

aktive siden 1960. Da var det bibel-
smugling og undergrunnsevangelise-

ring som preget arbeidet. I dag er 

det evangelisering og hjelpearbeid 
som står i fokus. Mange vil nok hus-

ke bildene som ble vist på TV og i 

aviser for tjue år siden, av barn i 
barnehjem som var lenket fast i 

sengene sine. Murens fall ble et ven-

depunkt i arbeidet for Misjon Uten 
Grenser. I dag kan vi jobbe i full 

åpenhet. I Moldova, Europas fattig-
ste land, er det mange i )orge som 

er faddere til et av de mange barn 

som bor på barnehjem. En million av 
4 millioner innbyggere i Moldova 

jobber i utlandet. Barn blir forlatt av 

foreldrene eller overlatt til barne-
hjem fordi de ikkje har økonomi til å 

ta vare på barna selv. I )orge er det 

mange trofaste givere som i en år-
rekke har vært med å gi hjelp til 

barn og familier og videre vært med 

å skape forandring i menneskers 

(Fortsetter på side 12) 

Vi tar ein liten prat med Håkon Stornes 

Rapport fra arbeidsuka  



Valg av bispedømmeråd og medlemmer til Kirkemøtet 

Informasjon fra valgrådet i Stavanger bispedømme 

Skåre kirke 
 
 
 
 
 

13. og 14. september er det kirkevalg.  
Alle kirkemedlemmer over 15 år kan være med å stemme.  

Det skal velges menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøte. Det blir til 
sammen to valg, siden Kirkemøtet består av de som sitter i  

de elleve bispedømmerådene i Norge.  

For første gang skal Stavanger bispedømmeråd velges direkte av kirkens 
medlemmer. Sammen med en prest, en annen kirkelig ansatt og biskopen 
sitter sju representanter for kirkemedlemmene i bispedømmerådet.  

Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste folkevalgte organ. 
Bispedømmerådet leder kirkens virksomhet i Stavanger bispedømme, 
som har samme grenser som Rogaland fylke. Både bispedømmerådet og 

Kirkemøtet tar avgjørelser som preger kirken.  

Dine ønsker og din stemme kan komme til uttrykk ved å delta i 
kirkevalget. På de neste sidene kan du lese om hvem  

du kan stemme på og hvordan du stemmer.

”Another Place” av Antony Gormley- foran Stavanger Domkirke. Kirkedør, Skåre 



Valg av bispedømmeråd og medlemmer til Kirkemøtet 

Informasjon fra valgrådet i Stavanger bispedømme 

 
 

Leif Christian Andersen (23) 
Skjold menighet 

Erfaring: Sykepleiestudent, 
Stavanger bispedømmes 
ungdomsråd.  

Vil arbeide for: 18-30 åringer, 
trosopplæring og gudstjenester 
med lokal variasjon. 

 

Thor Bjarne Bore (71) 
St. Petri menighet 

Erfaring: Redaktør, div. 
styreverv, kirkerådsleder.  

Vil arbeide for: Utbygging av 
trosopplæring, en kirke som i 
bevissthet om egen tro er positivt 
synlig i kultur og samfunn.  

 
Kjartan Djønne (35) 
Høyland menighet 

Erfaring: Høyland men. råd, 
Skaarlia menighetsutvalg, IT-
konsulent, lærer i v.g.s. 

Vil arbeide for: Stedstilpassede 
menigheter, stedstilpassede 
gudstjenester. Menighetsplanting  

 

 
Bernhard Engedal (62) 
Skåre menighet 

Erfaring: leder i attførings-
bedrift, arb. leder i Kirkens 
Bymisjon, KFUK-KFUM, 
politikk, menighetsråd.  
Vil arbeide for: Frivillighet, 
trosopplæring og fornyelse i 
gudstjenesten. 

 
 

Gyrid Espeland (55) 
Eigerøy menighet 

Erfaring: Seksjonssjef i 
Mattilsynet. Menighetsråd, 
bispedømmeråd, div. styreverv. 

Vil arbeide for: Trosopplæring, 
diakoni, kirke for alle, frivillighet, 
lederutvikling, kirkeøkonomi. 

Ingvill Hagesæther Foss (43) 
Sørnes menighet 

Erfaring: Sjefingeniør i 
Petroleumstilsynet, bispe-
dømmerådet (vara), MF-styret. 

Vil arbeide for: Frivillighet, 
trosopplæring, gudstjenesten som 
inkluderende fellesskap. 

 

Kristin Wallem Hagen (18) 
Skåre menighet 

Erfaring: Student. Ungdomsting, 
trosopplæring, kor, musikk og 
ungdomsgudstjenester.  

Vil arbeide for: Trosopplæring 
og ungdomsgudstjenester.  

 

 
Wenche H. Havrevoll (50) 
Suldal kyrkjelyd 

Erfaring: Lærar, kyrkjeblad, 
mållag, rettferdig handel, politikk. 

Vil arbeida for: Ei kyrkje som er 
medviten si eiga tru og tradisjon og 
er aktivt til stades i kulturen vår, 
lokalt og nasjonalt.  

 

 
John Ludvik Hollen (64) 
Tasta menighet 

Erfaring: Forfatter, kulturarbeid 
og kirkelig engasjement.   

Vil arbeide for: At vi i stedet for 
å snakke om "kirken ut til folket" 
fokuserer på "folket inn i kirken". 
Vi må våge variasjon og bredde i 
det som skjer i kirkerommet.  

  

Solveig Lindaas Haaland (38) 
Vardeneset menighet 

Erfaring: Spes.konsulent 
organisasjon og endring, 
StatoilHydro, menighetsråd 

Vil arbeide for: Rett prest til 
rett menighet, god organisering så 
tro og liv kan vokse.  



Valg av bispedømmeråd og medlemmer til Kirkemøtet 

Informasjon fra valgrådet i Stavanger bispedømme 

 
Einar O. Iversen (62) 
Stokka menighet 

Erfaring: Adm. dir., KFUK-
KFUM, Men. råd, kirkelig 
fellesråd, div. styreverv. 

Vil arbeide for: gudstjeneste for 
dagens mennesker, satsing på 
ungdomsarbeid, lokalmenigheten. 

 

 
Anndi L. Jacobsen (68) 
Stokka menighet 

Erfaring: Rektor, barne- og 
ungdomsarb., politikk, Natur-
vernforbundet, Nablusforeningen 

Vil arbeide for: Dåps-
opplæring, miljø- og fredsarbeid, 
rom for menneskers erfaringer i 
ritualer, bønn og religiøs praksis. 

 

Bente Meling Kjosavik (49) 
Sandnes menighet 

Erfaring:  
Lærer, kirkekor, menighetsråd. 

Vil arbeide for:  
Trosopplæring, kirkemusikk. En 
kirke som er nær Gud og nær 
mennesker.  

 

 

Berit Kopren (65) 
Tjensvoll menighet 

Erfaring: Menighetsråd, nasjo-
nalt hovedtillitsvalgt i Telenor.  

Vil arbeide for: 
lokalmenighetene, samarbeid 
ansatte-frivillige, kirke synlig i 
lokalsamfunnet.  

 

Svein Arne Lindø (56) 
Riska menighet 

Erfaring: Omsorgssjef i Gjesdal. 
Santalmisjonen, Norge og Bhutan. 
Men.råd, bisped.råd, Kirkerådet.  

Vil arbeide for: Trosopplæring, 
attraktive gudstjenester, kirken 
friere ift. staten, at menighetene 
skal ha mye å si ved ansettelser.  

 
Johannes Leiknes Nag (30) 
Torvastad menighet 

Erfaring: Lektor, nettjournalist, 
menighetsblad, menighetsråd, 
politikk, styre- og lederoppgaver.  

Vil arbeide for: Trosopplæring, 
gudstjenestefornyelse, frivillighet 
og engasjement, kirkelig selvstyre.  

 

 
Laura Seltveit (59) 
Sauda kyrkjelyd 

Erfaring: Ordførar i Sauda. 
Tillitsvalgt, Trygdeetaten. Arb. m. 
kulturkveldar, kyrkje og samfunn.  

Vil arbeida for: Meir midlar til 
kyrkja. Samarbeid kyrkje-samfunn.  
Breitt forankra folkekyrkje.  

 

 
Kari Austerheim Silde (68) 
Sunde menighet 

Erfaring: Barne/ungd.arb., 
menigh.råd/fellesråd, politikk, 
interkulturelt arbeid 

Vil arbeida for: Oppfylgjing av 
barn og foreldre ved dåp og 
ungdom rundt konfirmasjon. 
Inkludering av innvandrarar. 

  

Rune Skagestad (43) 
Tasta menighet 

Erfaring: Rådgiver, Misjons-
høgskolen. Fotballeder, 
menighetsrådsleder, teolog. 
Vil arbeide for: En varm og 
samtidig radikal kirke, 
menighetsutvikling,  
ny valgordning for biskoper 

 
Tor Soppeland (60) 
Årdal kyrkjelyd 

Erfaring: Bonde. Sokneråd og 
fellesråd. Aktiv på bedehuset. 
Politikk og diverse styreverv.  

Vil arbeida for: Klar forkynning 
av Guds ord. Barn, ungdom, 
konfirmantar og unge foreldre. 
Meir kyrkjeleg sjølvstyre. 
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Ingrunn V. Særheim (53) 
Klepp menighet 

Erfaring: Miljøterapeut, 
men.råd, Ungdom i oppdrag. 

Vil arbeide for: 
Menighetsplanting, en tydelig og 
Kristus-sentrert kirke. 
 

 
 

Inger Kari Søyland (48) 
Mosterøy menighet 

Erfaring: Personalsjef i NMS. 
Bispedømmerådsleder. Men. råd. 
Barne- og ungd.arb. Politikk.    

Vil arbeide for: En levende og 
livsnær kirke for alle, tros-
opplæring, lederutvikling, 
misjon, diakoni.  

      

Kjetil Tjessem (45) 
Gand menighet 

Erfaring: Leder Crux Opp-
følgingssenter, menighetsdiakon.  

Vil arbeide for: Diakoni,  
gode arbeidsforhold for ansatte, 
frivillig medarbeiderskap, 
fokus på å være en inkluderende 
folkekirke i vår tid. 
 

 

Tor Sven Utvik (20) 
Avaldsnes menighet 

Erfaring: Sivilarbeider i 
menighet, ten-sing, speider, 
ungd.arb., kretsstyre KFUK/M. 

Vil arbeide for: Inkluderende 
menigheter, trosopplæring, fokus 
på de yngre og gudstjenesten.  

 
 

Andreas Veggeland (23) 
Sunde menighet 

Erfaring: Journalist, mangeårig 
leder av diverse barne- og 
ungdomsarbeid. 

Vil arbeide for:  
Barne- og ungdomsarbeid. 
 
 

 

Rune Øygard (49) 
Randaberg menighet 

Erfaring: Frivillig 
menighetsarbeid, strategi- og 
org.konsulent, div. styreverv. 

Vil arbeide for: Trosopplæring, 
Tydelig, frigjørende kirke. Org. 
med definerte roller, klart ansvar 
og tilhørende myndighet 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

SLIK STEMMER DU 

1. Finn ut hvem kandidatene er og hva de står for, her eller på 
www.kirken.no/stavanger. Der finner du fyldig informasjon om kandidatene.  

2. Finn ditt valglokale. De som står i manntallet har fått tilsendt valgkort der tid 
og sted for valget står. Dette blir også annonsert i avisene.  

3. Du kan stemme på én til fem kandidater. På stemmeseddelen krysser du av for 
hvilken kandidat som er førstevalg, andrevalg og tredjevalg, og så videre. 

Vil du vite mer om kirkevalget? 

www.kirkevalget.no 



8 Kirketorget 

Menighetsrådsvalget 2009   presentasjon av kandidater. 
 1. Heidi Dankel. f. 1959.  

Lærer. Medlem av Kopervik 
menighetsråd inneværende 
periode. 

 2. Einar Arild Høines,  
f. 1938.  
Pensjonist. Utdannet lærer. 
Medlem av Kopervik menig-
hetsråd inneværende periode. 
Satsingsområde:  få alter-
tavlen ”Oppstandelsen” til-
bake i gammel ramme for å 
henge på nåværende plass. 

 3. Ingunn Mortveit Ognøy, 
f. 1962. 
Sosionom. Førstekonsulent i 
NAV.  Frivillig  medarbeider 
i gudstjenesten og  medlem i 
gudstjenesteutvalget. Med-
dommer i Karmsund tingrett.   
Satsingsområder:  involve-
ring  og  inkludering i folke-
kirken i forhold til hele 
Koperviks befolkning, også 
flyktninger og innvandrere. 
Ivaretakelse av ansatte og 
frivillige  medarbeidere i 
kirke og menighet. 

 4. Bjørn Egil Hatteland,  
f. 1947. 
Arbeidserfaring fra forsvaret 
og politiet . Arbeider nå som 
førstekonsulent i NAV. Har 
vært medlem av Kopervik 
menighetsråd en periode. 
Medlem av Alminnelig 
skjønnsnemnd og vara til 
Partsammensatt utvalg (KrF). 
Satsingsområde er barne- og 
ungdomsarbeid og arbeid 
blant fremmedspråklige. 

 5. Siv Dorthea Valentinsen, 
f. 1967. 
Markedskonsulent. Har vært 
leder i Karmøy KrF. 

 6. Johan Stangeland,  
f. 1960. 
Butikkinnehaver. T idligere 
medlem av TenSing (9 år). 
Medlem av Kopervik menig-
hetsråd inneværende periode. 
Medlem i styret for Kopervik 
ungdoms- og alderssenter 
siden 1986. 

 7. Eva Synnøve Dahl, 
f. 1948. 
Husmor. Medlem av Koper-
vik menighetsråd de to siste 
periodene. Er også engasjert 
i Frelsesarmeens arbeid blant 
barn og unge.  
Satsingsområde:  barne- og 
ungdomsarbeidet. 

 8. Irene Hveding Bredahl, 
f. 1963.  
Sykepleier i hjemmetjenesten 
i Kopervik. Har vært aktiv i 
Ten-Sing og annet ungdoms- 
og barnearbeid.  
Satsingsområder: Kopervik 
menighet som en inkluder-
ende menighet med lav ters-
kel. Barne- og ungdomsar-
beid. Gudstjenester og møte-
virksomhet må være tilrette-
lagt slik at også ungdommen 
synes det er godt å være der. 
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 9. Bodil Brekke Kristensen, 
f. 1972.  
Sykepleier. Arbeider ved  
Kopervik Bo- og Behandlings-
hjem. Er engasjert  i søndags-
skolearbeidet. Ser barne- og 
ungdomsarbeidet som viktige 
arenaer for å bidra til vekst i 
menigheten. 
 

 10. Synnøve Thorsen, 
f. 1949.  
Sykepleier og helsesøster. 
Satsingsområder: søn-
dagsskole og foreldre – 
barn grupper.  

 11. Astrid Synnøve Hjellum 
Mæhle, f. 1940.  
Pensjonist. Barnepleier og hjel-
pepleier. Har arbeidet som IT-
medarbeider, grafisk. 
Satsingsområde: dåpsopp-
læring og ungdomsarbeid.  

 12. Glynis Ramsay 
Kristoffersen, f. 1952.  
Lærer. Arbeidserfaring fra 
Sund barneskole og Karm-
øy voksenopplæringssenter. 
T idligere medlem av  
Kopervik menighetsråd to 
perioder. 
Satsingsområde: barne- og 
ungdomsarbeidet. 

 13. Carl Lewin, f. 1941.  
Pensjonist. Siv.ing. 
Arbeidserfaring bl.a.som dr.ing. 
ved forskn.senteret, Hydro Alu-
minium. T idligere styreleder i 
Domkirkens barnehage i Trond-
heim, og hjelpeleder i konf.-
undervisn. Speiderleder og 
medlem av speiderstyret 
(Norges Speiderforbund) samt 
distriktsguvernør i Rotary Inter-
national. 
Satsingsområde:  barne- og 
ungdomsarbeidet.   

 14. Gretha Marie Døsen, 
f.1946.  
Ekspeditør. Vararepresen-
tant i inneværende  periode. 
Arbeidserfaring som støtte-
kontakt og avlaster. 
Satsingsområde: barne- og 
ungdomsarbeid 

 15. Unni Altern Wathne, 
f. 1941.  
Pensjonist. Vararepresentant i 
inneværende periode. Handels-
utdannet. Leder av Kopervik 
Sanitetsforening i 40 år. Krets-
formann og medlem av sentral- 
og hovedstyret i samme organi-
sasjon siden 1967. 
Satsingsområde: T ilbakestil-
lelse av altertavlen 
”Oppstandelsen”. 

  

Ved menighetsrådsvalget kan velgeren: 

•kumulere navnt vil si, føre opp navn som står på en god-
kjent valgliste en gang til ved å sette et kryss, eller ved å skrive 
kum ved navnet, eller ved å skrive navnet en gang til 
•tilføye navn på valglisten og tydelig angi hvor på listen navnet 
skal stå 

• stryke navn på valgliste ved å sette strek over navnet 
• endre rekkefølgen på navn ved å endre nummer foran 
navnene eller endre plassen på stemmeseddelen. 
 
Nye navn som tilføyes på listen kan ikke kumuleres.  
Hver velger har det antall stemmer til rådighet som til-
svarer ant all medlemmer og varamedlemmer som skal 
velges. Skal kumulering ha virkning, må de kumulerte 
kandidater stå på den øverste delen av listen, fordi det 
bare er så mange kandidater som tilsvarer antall medlem-
mer og varamedlemmer av menighetsrådet som får stem-
mer. De overskytende navn telles ikke/ får ingen stem-
mer.  
 
Dersom en kandidat som står langt ned på listen kumule-
res, må navnet først vært flyttet opp ”på sikker plass” for 
å få gyldig stemme. Leveres listen urettet, vil de 15 
(eventuelt 13, 11 eller 9) første plassene/navnene på lis-
ten telle med ved opptellingen. Resten av navnene telles 
ikke med. Dersom de 5 første navnene på listen er kumu-
lert, utgjør disse 10 stemmer. 
(www.kirken.no) 
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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 

4250 Kopervik4250 Kopervik4250 Kopervik4250 Kopervik    
Tlf : 52 85 63 33Tlf: 52 85 63 33Tlf: 52 85 63 33Tlf: 52 85 63 33    

5508 Karmsund5508 Karmsund5508 Karmsund5508 Karmsund    
Tlf : 52 83 11 61Tlf: 52 83 11 61Tlf: 52 83 11 61Tlf: 52 83 11 61    

4280 Skudeneshavn4280 Skudeneshavn4280 Skudeneshavn4280 Skudeneshavn    
Tlf : 52 82 82 07Tlf: 52 82 82 07Tlf: 52 82 82 07Tlf: 52 82 82 07    

4270 Åkrehamn4270 Åkrehamn4270 Åkrehamn4270 Åkrehamn    
Tlf : 52 84 54 94Tlf: 52 84 54 94Tlf: 52 84 54 94Tlf: 52 84 54 94    

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 

 
 
 
 
 

Israelsk hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND  
Tlf. 5 2 85 0 2 09  

 

 
 
 
 
 
 
 
                MEGA-bygget, 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 

www.karmoy.fhs.no 

 

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

Lars Haga 
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 

Netto fortjeneste av salget går til 
ungdomsutvik lerstillingen i Kopervik menighet 

Inntrykk fra utplassering i 

 
Kopervik menighet - høsten -09 

Søndagsskolen, ”Sprell 
levende”: kl.11.00, U&A-senteret. 
Trilletreff: torsdag kl.11.30-
13.00. U&A-senteret, ungdoms-
avdelingen Ta med mat. 
Barnekoret, Siloa. 4 år – 
4.klasse. Onsdag i partallsuker, 
kl. 17.00-17.45. U&A-senteret. 
Barnekoret Shalom  4.-7. Klas-
se. Tirsdag 18.00-19.15. U&A-
senteret 
TenSing-koret, Synzygus, fra 
8.klasse. Tirsdag. Kl.19.30-21.30. 
U&A-senteret 
Kirkekoret: Onsdag kl. 20.00-
22.00. Kirka 
Speider jenter/gutter: 3.-5.kl. t irs-
dag kl.17.30-18.45. Liarlund 
5.-10.kl onsdag kl.18.00-19.30, 
Speiderrommet, U&A-senteret 
Rover, 10.kl og eldre onsdag: 
20.00-22.00, Speiderrommet, 
U&A-senteret 
KRIK. U-skole: hver 2.fredag kl. 
20.00-21.00. Karmøyhallen. 
Eldresenteret. onsdag kl. 10.00-
12.00 
Bønnemøte mandag kl.18.00. 
U&A-senteret 
NMS: søndagsmøte siste søndag 
i måneden kl. 19.30. U&A-
senteret 

Glimt fra høstens arrange-
mentskalender: 
 
September: 
06.: Menighetstur til Fredtun 
13.-14: VALG til Menighetsråd og 
bispedømmeråd/kirkemøte 
25.-26.: Nådegavekurs v/leder i 
Oase, Einar Ekerhovd. 
Påmelding. 
Oktober: 
01: Høstbasar 
29.-31: NMS-messe 
November:  
19.: Inspirasjonssamling. 
Tema: ”Det gode fellesskap” – 
om kommunikasjon. 
Hvordan bygge bedre fellesskap? 
Foredrag v/Magnus Jansen Bru, 
daglig leder av Bru opplevelses-
senter. Påmelding. 

 

Hver søndag: Gudstjeneste kl.11.00. Kopervik kirke. 

VelkommenVelkommenVelkommenVelkommen    
til til til til     

aktiviteter aktiviteter aktiviteter aktiviteter     
I Kopervik menighet!I Kopervik menighet!I Kopervik menighet!I Kopervik menighet!    
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  Kirkelige handlinger 

Da jeg var 9 år ble jeg KFUK-
speider og gav jeg speiderløfte - ”I 
tro på Guds hjelp”, og det kunne jeg 
fordi jeg hadde speiderledere. I min 
gruppe hadde det vært speiderledere 
i over 70 år! 
Som konfirmant ble jeg med i ung-
domsklubben: ”Sakkeus”, det ble 
mange kjekke klubbkvelder og 
weekender, og trygge ledere. 
På samme tiden var det noen som 
startet opp Tensing hos oss. Jeg var 
med helt t il jeg flyttet fra byen, og 
fikk med meg 5 viktige år med 
fellesskap, musikk, konserter, moro, 
turer og livsopplevelser. Jeg husker 
godt de voksne som var der og tok 
ansvar. 
Jeg vet at det barne og ungdomsar-
beidet jeg var så heldig å få være 
med i har gitt  meg: 
-en god og kjekk ungdomstid 
-trygt oppvekst-miljø 
-lederopplæring 
-personlig utvikling 
-opplevelser for livet 
Og ikke minst - det gav trosopplæ-
ring og trosbevissthet og et kall. 
Som 17 åring visste jeg at mitt  kall 
var å bringe det videre, jeg skulle 
jobbe i kirken. 
Jeg har mye å takke for: 

- Mødreforeningen i KFUK speider-
ne som hjalp oss unge ledere, betalte 
leirer for oss fordi de forsto at det 
ville gi oss inspirasjon til å fortsette. 
Som var der i bakgrunnen og støttet. 
Som fortsatte i foreningen selv om 
deres jente ble voksen og flyttet. 
- Lederne i tensing og klubb som lot 
oss vokse med oppgavene, som dro 
oss med på tur, som lot oss få opple-
ve å stå på scenen foran en fullsatt 
kino og motta stående applaus. 
- Voksne som var tilstede i mine 
viktige ungdomsår og var med å 
forme livsretning og livsoppgave. 
- At jeg fikk en trygg og glad ung-
domstid. 
- At jeg har fått  lov til å bringe det 
videre, og få arbeide med barn og 
ungdom siden. 
 
Fotball-lag har oppmenn. De voksne 

som er tilstede i  kristent barne og 
ungdomsarbeid er også oppmenn! 
En oppmann har en oppgave, og er 
med å lage opptur for laget! 
 
Har du tenkt over at DU kan være 
en slik oppmann? At DU kan være 
med å gi barn og ungdom trygt og 
godt oppvekstmiljø? At DU kan bli 
den som gav en retning i livet? At 

det var DU som var der når den vik-
tige samtalen om tro kom? At DU 
får et rikere liv når du deler t id med 
barn og ungdom? At DU får mer 
enn du gir? At å få være venn med 
tenåringer er både utfordrende og 
livsforyngende? At DU som var 
med i klubb, kor, forening, leir …… 
husker DU at det var noen voksne 
der? For de var der, kanskje i bak-
grunnen som en trygg buffer. Men 
de var der, og tenk etter om det ikke 
er DIN tur nå. T il å være der. Barn 
og ungdom behøver voksne ledere, 
fordi voksne har livserfaring og 
trygghet som barn og ungdom treng-
er å hvile i. Voksenleder er du fra du 
er 20-92 år. Det er IKKE alderen 
men lysten og kallet som er viktig! 
Gud kaller DEG til t jeneste på laget 
sitt , han har en OPPGAVE til deg! 
Han vil ha deg som OPPMANN for 
å lage OPPTUR for flere. Tar du 
utfordringen? 
 
LISTE O VER O PPGAVER FO R 
”O PPME<<”, O VER KO RTERE 

ELLER LE<GRE TID: 
- Medhjelper i søndagsskolen søn-
dag kl.11.00 
- Dirigent  eller hjelper i barne-

(Fortsetter på side 12) 

30. mai  Line Vorraa og 
  Vidar Mathias Stigedal  
20. j uni  Åshild Elise Bygnes og 
   Jon Erlend Nilsen 
27. j uni  Grethe Gjertsen Gautvi k og 
  Roy Kjetil Bjørdal 
11. j uli Siv Anita Jøsang og  
  Kjetil Magne Bø 
 Janne Bratthammer og 
  Tor Stian Hagen Nilsen 
17. j uli Anne Martha Jor dbrekk og 
  Sigmund Ørjansen 
01. aug  Cecilie Kristoffersen og 
  Georg Leknes  
 Silje Grønnes tad og  
  Filip Sund 
 Heidi Margret Håvardsen og 
  Jone Wigestrand  

21. mai  Aurora Ingebrigtsen 
 Oliver Våg Vaksdal  
 Thomas Tyse 
 Sofia Båsnes Furevi k 
31. mai  Thorjan Jacob Svendsen-Hagen 
 Eirik Grindhaug Øygarden 
21. j uni  Mina Iren Amland 
 Jone Johannesen 
25. j uni  Nathalie Lie 
28. j uni  Brage Jakobsen 
05. j uli Tobias Vaksdal  
12. j uli Maria Øygarden Gismervi k 
 Trond Dal by Vi kane 
26. j uli Vilde Tysland 
 Emilia Velde Svei nnsdottir  
 Anne Elisabeth Gunderstad Viland 
16. aug  Samson Koch Giljebr ekke 
 Noah Elias Steensnæs 
 Veroni ka Hochheim 
 Birgitte Dybdahl 
 Sebastian Håland Sandven 

    

HUSK FRIVILLIGHUSK FRIVILLIGHUSK FRIVILLIGHUSK FRIVILLIG    

KONTINGENTKONTINGENTKONTINGENTKONTINGENT    

TIL BLADET!TIL BLADET!TIL BLADET!TIL BLADET!    
 

VI ER AVHENGIGE AV DIN STØTTE! 

Girokonto: 33156106629 

07. mai  Marta Karine Svensen 
09. mai  Marit Vorraa 
12. mai  Anna Kårhild Hauge 
24. mai  Orlando Gabriel Villalobos  
28. mai  John Hegreberg 
30. mai  Janemil Kolstø 
11. j uni  Gudmund Baustad 
26. j uni  Ludvig Børresen 
09. aug  Haldis Guldborg Johannessen 
10. aug  Oskar Snørteland 

OPPMANN OPPMANN OPPMANN OPPMANN ----    OPPGAVE OPPGAVE OPPGAVE OPPGAVE ----    OPPTUR!OPPTUR!OPPTUR!OPPTUR!    



 

Vår Gud som gir grøde og fullmoden frukt , - 
et under av allmaktens hender ,- 
når sommerens skinnende soltid er slukt , 
en tone av takk vi deg sender. 
Vær lovet , vår Far i det høge ! 
 
 
Vi kastet vårt korn i den vårvarme muld , - 
Det ble til den fagreste grøde. 
Og grenen av solmodne frukter ble full , - 
til  glede og gavn og til føde. 
Vær lovet , vår Far i det høge ! 
 
 
Så gir vi med glede av det du oss gav , 
et kjærlighets-offer tilbake , - 
med takk for et grenseløst miskunnhets hav , - 
at vi f ikk din kjærlighet smake . 
Vær lovet , vår Far i det høge ! 
 

Trygve Bjer krheim  
(3 av 5 vers) 

Foto: Elisabeth Thomassen 

koret, Siloa . Barna er fra 4 til 9 år 
og har øvelse 3 kvarter annenhver 
uke. Koret er bl.a. med og beriker og 
lager liv i Gudstjenester! 
- Dirigent, bandmedlem eller hjel-
per i barnekoret Shalom. Barna er 
fra 9-13 år og har øvelse hver uke. 
Koret har både egne konserter og er 
med i Gudstjenester! 
Voksenleder, pianist, vaffelsteker 

eller altmuligpersoner i tensing-
koret Synzygus. Ungdom fra 14 år 
og oppover har øvelser hver uke.  
- Leder eller trener i  KRIK, Kris-
ten idrettskontakt, har hallidrett 
 annenhver uke. Kom i form med 
ungdomsarbeid! 
- Hjelper til Søndagskoz , klubb for 
ungdom på søndagskveldene. Ung-
dommene har ansvar, men trenger 
noen i bakgrunnen som støtter opp. 
- Leder og medhjelper i  KFUK/M 
speider: Småspeider 3.-5.klasse og 

jenter 5.-7.klasse. Få friluftsliv på 
kjøpet! 
- Forbeder. Du kan komme på bøn-
nemøte på senteret hver mandag fra 
18.00-19.00 eller du kan be hjemme. 
Barne- og ungdomsarbeidet trenger 
forbedere. Be om at mange skal 
kjenne og ta i mot Guds kall t il 
t jeneste i menigheten. Be om velsig-
nelse over arbeidet. Be også for årets 
konfirmanter. Bønnekort får du i 
kirken og på menighetskontoret. 

S.L. 

(Fortsatt fra side 11) 
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hverdag.  

Kanskje du også kunne kome med nokre 
tankar kring det nye arbeidsfeltet ditt , 
dele med oss nokre av visjonane dine 
framover? 
Det er utrolig rikt å få jobbe i en 

misjon- og hjelpeorganisasjon. Det 
kommer hele tiden vitnesbyrd om at 

den hjelpen og de midler vi kan sam-

le inn i )orge kommer fram og ska-
pe tro og håp hos alle dem som mot-

tar det vi har å gi, enten det er mate-

rielle gaver eller evangeliet om 
Jesus. Landene i Øst-Europa er våre 

nærmeste naboer og søsken. Fattig-

dommen er stor og det vil den være i 
mange år framover. Det spesielle er 

at fattigdommen kun er en dagstur 
unna med bil. Eg ønske å være med 

å åpne grensene inn mot Øst-Europa 
enda mer – rive ned enda flere mu-

rer – slik at enda mer av vår over-

flod kan deles med fattige i Øst. Det 
beste er at vi vil få i overflod tilbake. 

For de vitnesbyrd og den tro våre 

søsken i øst bærer med seg kan være 
med å skape tro og håp her i )orge. 

For det trenger vi! 

Til slutt vil vi gjerne be deg om å kome 
med ei helsing til lesarane av ”Kirke-
torget”:  
)å har eg bodd halve livet utenfor 

Kopervik, men sant skal sies – eg 
glemme nok aldri kor eg komme fra. 

Mine barndoms- og ungdomsår i 

Kopervik menighet har nok for alltid 
satt spor etter seg.  

Misjon Uten Grensers visjon er å nå 
mennesker for Kristus. I vårt arbeid 

blir ordene fra Matteus 25 virkelige: 
” Det dere gjorde mot én av disse 

mine minste søsken, har dere gjort 

mot meg.”  
Eg vil alltid være takknemlig for det 

som Kopervik menighet gjorde mot 

meg, for alle de ledere og ungdom-
mer eg fikk være kristen sammen 

med. Eg håper og ber om at den bal-

lasten eg har med meg fra den tiden 
skal bli brukt til beste for å nå nye 

mennesker for Kristus i dag.  
Då står det berre igjen å seie takk for 
praten, og ynskje deg Håkon velsigning 
over arbeidet ditt  

B.M.G. 

(Fortsatt fra side 3) 

Vi tar ein liten prat med.. 

Oppmann.-. 


