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   "Da vismennene var dratt bort, 
viste Herrens engel seg for Josef i 
en drøm og sa: "Stå opp, ta barnet 
og moren med deg og flykt til 
Egypt, og bli der til jeg sier fra! For 
Herodes kommer til å lete etter 
barnet for å drepe det." 

Gledelig Jul 
        2001 
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JJulul  
i fremmedi fremmed  
landskaplandskap  

  
Folk spør etter brannen 28.oktober: Er 
kirken klar til Jul? Når vi som betjener 
menighetskontoret i Kopervik ikke 
våger å svare bekreftende, får vi høre: 
Da blir det ikke Jul for meg i år! Slikt er 
både vondt og godt å høre. 
 
I desember måned har vi de senere år 
hatt besøk av rundt 3000 til en eller 
flere gudstjenester i Kopervik kirke 
(skolegudstjenestene medregnet).  
Dertil kommer konserter og ev. begra-
velser og vielser. 
 
I år må alt dette trolig flyttes fra kirken 
til andre lokaler. Det aller meste vil 
kunne få plass på Senteret like ved  
kirken. Det blir ikke helt det samme, 
men vi skal gjøre så godt vi kan for å 
skape en god ramme. 
 
I de tilfelle der Senteret ikke egner seg, 
får vi lov til å benytte Åkra gamle kirke 
og i noen tilfelle også Avaldsnes kirke. 
 
Det skal bli jul i Kopervik også i 2001 - 
om enn på en litt annen måte! 
 

Vanens makt er sterk i mange sam-
menhenger. Slik også når det gjelder 
våre tanker om julefeiringen. Mange 
ektepar har opplevd "kulturkollisjoner" 
nettopp på dette området. For noen er 
«juletorsken» like umistelig som pinne-
kjøtt eller ribbe er det for andre. Når 
skal pakkene åpnes og hvordan? 
Hvem skal vi være sammen med? 
 
Selv vokste jeg opp med reinsdyrsteik, 
moltebær, juletregang og skiføre som 
viktige deler av rammeverket rundt vår 
julefeiring. Gaven framfor alle jule-
gaver ble tydeligere for meg for hvert 
år. Våre julegaver til hverandre er bare 
en avglans av den største gave men-
neskeslekten noen gang hadde fått fra 
vår himmelske Far: Guds Sønn, vår 
Frelser Jesus Kristus. 
 
I lys av dette spiller det noe mindre 
rolle hvordan rammen rundt jule-
feiringen er. Jeg har feiret jul i svært 
ulike landskap i ulike landsdeler, i 5  
ulike land i ulike verdensdeler.  
Rammen har vært svært forskjellig. 
Det har nok tidvis ført til savn, men 
samtidig har det forsterket opplevelsen 
av hvor stor Guds 
Julegave til oss virkelig er. 
 
Ha en velsignet adventstid og 
Jul i heim og menighet! 
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Allerede 
Jesus 
Første 
dager ble 
dramatiske. 
 

Han ble sett på som en trussel både for religiøse 
og politiske grupper. Kong Herodes ble spesielt 
redd og handlet deretter. Noe som skapte mye 
sorg blant småbarnsfamilier i Betlehemsområdet, 
og som førte til et Ramaskrik. Jesu familie blir flykt-
ninger. Reisen til Egypt var lang og vanskelig. En 
antar at den lille familien ble i Egypt et år eller to. l 
Egypt viser de fremdeles stolt frem den hellige fa-
milies reiserute i landet der Moses og Israelsfolket 
hadde vært mer enn tusen år tidligere.  

Skal du hjem til jul? 
Spørsmålet vil henge i lufta 
mange steder i disse dager. For 
det er virkelig godt å komme hjem 
til jul. De som har vært i utlandet 
noen år, vet det spesielt godt. 
Aldri tenkte vi mer på hjemmet 
enn da det var jul. Aldri var det 
deiligere å sette seg på tog og fly 
enn da julen nærmet seg. I våre 
tanker så vi huset, kjente på lukte-
ne, følte på stemningene, så for 
oss julepynten, tenkte varmere 
tanker om familien enn ellers. Nå 
skulle vi hjem til jul. 
 
Så er det det julen dreier seg om: 
Å komme hjem, Å komme til sitt 
eget. Vi husker Johannes-
prologens ord ”han kom til sitt 
eget”. Jesus kom altså hjem. Et 
underlig hjem vil vi si, en krybbe, 
en stall, et krigstruet land. Men det 
var altså Jesu hjem. Det er en flott 
tanke. For den sier oss noe om at 
den merkelige jorden vi har, er 
Guds hjem. Gud plasserer seg 
midt i det ufullkomne og sier: 
"Dette er mitt hjem”. 
 
Våre egne hjem er sjelden full-
komne. Kanskje er det derfor vi 
føler noe helt spesielt for hjem-
met? Hjemmet er stedet hvor vi 
har opplevd noe grunnleggende 
godt, men samtidig et sted hvor 

det alltid er mangler. Det er tøft 
når manglene er så store at det 
koker inni en når vi tenker på 
hjemmet. Derimot er det flott når 
hjemmet er slik at vi har nesten 
bare gode tanker. Men en blan-
ding er det alltid, og det bør få oss 
til å bruke denne julen til å gjøre 
hjemmet til et enda bedre sted å 
være. 
 
Jesu hjem, den merkelige jorden 
vi lever på, er i høyeste grad ufull-
kommen. Likevel er vår jord det 
stedet Jesus elsker. Så skal vi 
også gjøre det. Jorden er altså 
ingen jammerdal eller et sted hvor 
vi er fremmede. Jorden er vårt 

eget hjem fordi det er Jesu hjem. I 
en tid med krig og triste hendelser 
skal vi tenke på det, og jobbe 
hardt for at Jesu hjem ikke blir 
ødelagt av onde krefter. Vi må  
bidra i smått og stort til at hjemmet 
blir slik Gud tenkte det. 
 
Så handler julen om å komme 
hjem. Jeg skulle ønske at mange 
kom hjem til Gud denne julen. Det 
er så mange som bruker livet på 
rare måter i våre dager. En bruker 
tiden på seg selv, en bruker peng-
ene på seg selv. En bruker andre 
mennesker til å få det best mulig 
selv. En prøver å finne seg selv, 
og gjør det aldri. For den som 
"finner seg selv", blir aldri fornøyd, 
men bare hjemløs. 
 
Julen er flott fordi den åpner opp 
våre øyne for andre mennesker. Å 
glede andre uten å få noe igjen, - 
det er mye større glede. Den som 
ser det er på hjemvei! For julen 
dreier seg om å finne hjem til Gud. 
Hjem til Gud, som alltid er opptatt 
av å gi uten å få noe igjen. Den 
som finner Gud denne julen, har 
virkelig kommet hjem. 
 
Må vi alle få en hjemlig jul. 
 

Ernst Baasland 

                      Biskopens julehilsen:Biskopens julehilsen:  

HJEM T IL  JUHJEM T IL  JU LL 
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Flyktningen Jesus 
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Vi har slått av en prat med 
Alamitu Tadesse, en av tre inn-
flyttere fra Etiopia som ofte er 
å se i kirken. 
 
Alamitu har ikke sett de fem bar-
na sine siden hun flyktet fra Etio-
pia for over ett og et halvt år si-
den. Dette er hennes historie: 
 
Mistet mannen sin 
Den begynner i Etiopia i 1999 da 
mannen til Alamitu blir fengslet 
av politiske grunner. Familien 
kommer fra Oromo-folket, en fol-
kegruppe i Etiopia på 30 millioner 
som kjemper for egen selvsten-
dighet og som ligger i krig med 
de etiopiske myndighetene.  
Han klarer etter hvert å flykte til 
Kenya og derfra til Norge hvor 
han får politisk asyl.  
Alamitu sitter igjen med fem barn 
mellom 8 og 19 år. Alamitu blir så 
drapstruet, mishandlet og terrori-
sert av de samme myndighetene 
som forfulgte mannen hennes. 
Mannen, som nå er bosatt i 
Bodø, blir syk og Alamitu reiser 
ut av landet i skjul for myndighe-
tene, for å besøke ham. Hun rek-
ker ikke fram i tide, men kommer 
tidsnok til å være med i hans be-
gravelse, i desember 1999.  
 
Barna alene i det krigsherjede 
landet 
Alamitu kan ikke nå reise tilbake 
uten å bli kastet i fengsel, og sø-
ker asyl i Norge.  
Hun blir boende i Svolvær mens 
hennes asylsøknad blir behand-
let. I februar 2001 blir hun innvil-
get politisk asyl og i april flytter 
hun til Karmøy. Nå begynner 
kampen for å få de tre mindreåri-
ge barna som er igjen i Etiopia, til 
Norge. De bor alene, farløse og 
med mor hundreder av mil borte. 
De to eldste barna er voksne og 

har flyttet til en annen del av lan-
det. 
De tre mindreårige barna på 17, 
14 og 10 år bor igjen hjemme 

alene. De har rett til å gjenfor-
enes med sin mor, men på grunn 
av at det er mange andre søkna-
der som skal behandles først, blir 
Alamitus barn satt på venteliste. 
Ingen vet i dag når de kan få 
komme til Norge, men hun har 
blitt forespeilet en gang på som-
meren 2002 ! 
Alamitu legger til side av det hun 
tjener slik at hun kan sende 
penger til barna sine i Etiopia. 
Det hun sender er alt de har å 
leve av. 

 
Trives i Kopervik menighet 
I Karmøy har Alamitu funnet et 
miljø hun trives i i Kopervik me-
nighet. Foruten å delta i gudstje-
nesten hver søndag, går Alamitu 
på skole tre dager og på jobb to 
dager i uken. Hun jobber på en 
dag-avdeling for eldre og liker 
seg svært godt. Hun følger og Al-
pha-kurset på Ungdoms & Al-
ders-senteret annenhver torsdag 
og har meldt seg på som kaffeko-
ker til minikaffien etter gudstje-
nesten. 
Alamitu er glad for alle aktiviteter 
og ting hun kan fylle dagene 
med, slik at hun ikke får så mye 
tid til å tenke på barna. Som for-
eldre flest er hun opptatt av at 
barna hennes skal ha det trygt og 
godt. Slik det er nå, er tilværelsen 
deres preget av usikkerhet og 
utrygghet. 
Hun lever livet sitt i et ventevæ-
relse, hun venter på den dagen 
hun får ha sine kjære rundt seg. 
 
Hva kan vi gjøre for å hjelpe 
henne? 
Selv om Alamitu kom til Norge for 
snart 2 år siden, kan hun måtte 
vente nesten et helt år før hun får 
svar på søknaden om familie-
gjenforening. Derfor har hun et 
lite ønske. Hun er glad for alle 
som vil be for henne og hennes 
barn, slik at historien kan få en 
lykkelig slutt.         
 

       Gun K. Noremark. 

ALAMITUS HISTORIE 

 

SISTE: Utlendingdirektoratet mel-

der at det er innvilget oppholdstilla-

telse for barna til Alamitu. Ambassa-

den i Addis Abeba arbeider i disse 

dager med gjenforeningen. 
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Fredag 5. oktober gikk menighe-
tens høstbasar av stabelen.  

Det var nesten fullsatt sal og en stor 
andel barnefamilier. Stemningen var 
høy fra første stund og steg ytterligere 
da Shalom entret podiet. De sang 

friskt og hjertelig og hadde også unge 
solister med på noen av sangene. 
Gledelig var det også å se at det i år 
var kommet flere gutter til. 
 
Solveig Leikvoll holdt en fin andakt 
om "å se hverandre og å bli sett av 
Gud". Til og med de minste satt helt 
stille og fulgte med. Men så er hun jo 
også veldig flink å vise ting som il-
lustrerer teksten godt. Denne gangen 
var det "Kirkekråka" hun hadde med 
seg og "krukka til kvinnen ved brøn-
nen". 
 
Servering hører til på en basar og 
matlysten var det ingenting å si på. 
Etter åresalg og trekning av en meng-
de smågevinster, følte de minste at 
basaren så å si var over. Mange måtte 
da  ut og lufte seg litt mens de voksne 
fikk høre hvem som hadde vunnet de  
fine, gitte gevinstene i hovedtrekning-
en til slutt. 

Tusen takk til alle dere som med ga-
ver, praktisk innsats eller loddkjøp 

har bidratt til at det kom inn så mange 
kroner til ungdomsarbeidet i menig-
heten.  

I.E. 
 

Foto: Kristian Brautaseth  

Fest og basar på U-A-senteret. 

 

Under grup-
pesamlingen 
på Alpha-
kurset ble 
det snakket 
om at mange 
mennesker i 
landet vårt 
syntes julen 
var den høy-
tiden som 
forsterket   
ensomheten  

                                mest. 
 

 
Dette var vanskelig for Alamitu å 
skjønne. "I landsbyen jeg kom-
mer fra er dette en åpen fødsels-
dagsfest. Alle tar med seg litt 
barsels-mat og samles ute i hav-
nehager eller gårdsplasser der 
det går dyr. Maria fødte jo et 
barn, ikke sant? Slik blir det mer 
levende det som hendte i stallen 
i Betlehem. Så spiser vi sammen 
og synger for fødselsdagbarnet. 
Senere er det stor festgudstje-
neste i kirken for alle i landsby-
en." 
 

 
Som innfødd nordmann får inter-
vjueren mye å tenke på etter 
samtalen. Lykkelige mennesker, 
tenker jeg, som ikke har latt seg 
fange av kommersialiseringen av 
julen. De har greidd å bevare 
høytiden som kirkens høytid - gitt 
til alle mennesker. Og de har 
ikke omskapt julefeiringen til å bli 
en lukket familiefest - spesielt 
egnet for velfungerende familier.  
 
Sannelig har vi mye å lære av 
våre nye landsmenn.  
 

I.E. 

 
 

 
 

 
Tlf. 52 82 48 88 - Fax. 52 82 71 41 

Mob.: 911 78 170 - E-mail: t.g.f@frisurf.no 
 

  

Telefon 52 85 30 80 

Alamitus jul 



”Sangglede  med små 
og store” var mottoet 
for jubileums-
konserten søndag, 
den 4. november.  
 
På grunn av branntilløpet 
i Kopervik kirke måtte  
konserten finne sted på 
Ungdoms- og Alders-

senteret. 
 
Konserten ble 
likevel en stor 
suksess for alle 
deltakende kor og for et 
tallrikt publikum som fylte 
storsalen og foajeen på 
senteret til trengsel. 
 
Konserten hvor i alt fem 

forskjellige 
kor deltok og til slutt et 
stort felleskor, bidro til å 
gi alle fremmøtte en 
sang-opplevelse vi 
sjelden får være med på 
innen menigheten.  
 

Shalom åpnet konserten 
med lystenning og flere 
sanger. Sund Barnekor 
med Annelin Ytreland 
som inspirerende dirigent 
fikk hele salen med på en 
av sangene. 
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Kopervik kirke 140 å
Sund Barnekor i aksjon. Dirigent 

Annelin Ytreland 

Shalom synger. Dirigent Tone Kallevåg 

Tignère, 4. Nov. 2001 
 
I dag begynte vi forbere-
delsene til vår tredje jul 
her i Kamerun. Vi var i 
byen og kjøpte oss en års-

gammel vær, som vi hå-
per skal bli herlig pinne-
kjøtt med tiden. Våre na-
boer og venner har nok 
ikke tenkt mye på julefei-
ring enda. De kommer nok 
heller ikke til å tenke så 
mye på det før den 24. er 
ganske nær. De har ikke 
så mange presanger og 
så spesiell mat å tenke 
på. Det er i det hele tatt 
ikke så vanlig å gi pre-
sanger til hverandre.  
 
Jula en kirkelig feiring 
Selve feiringen av Jesu 

fødsel er en flott opplevel-
se her ute. Heldigvis har 
ikke reklame og "komers" 
særlig gode kår her, siden 
kjøpekraften likevel er alt 
for liten til at det vil svare 

seg å reklamere for 
noe. Feiringen blir der-
for i stor grad en kirke-
lig feiring. Den 24. fei-
rer vi gudstjeneste om 
kvelden i en liten me-

nighet et stykke utenfor 
Tignère. Den blir som re-
gel adskillig lengre enn 
det vi er vandt med fra 
Kopervik, for der er 
mange som har lyst å 
synge i kor, der er solo-
sang og ikke minst teater 
og skuespill.  
 
Festgudstjeneste den 
25. 
Vi feirer "julekvelden" med 
jule-middag og presanger 
den 25. Dette er dagen for 
den store festgudstjenes-
ten her i Tignère.  De fles-

te barn som er født i me-
nigheten siden påske, ca 
10-20 stk. skal døpes, og 
gjerne 4-5 voksne. I tillegg 

er det konfirmasjon med 
15-20 konfirmanter. Me-
nighetens 10(!) kor må 
selvsagt også få slippe til. 
Ingen har det travelt med 
å komme seg hjem, for 
det er i 
kirken festen feires. Men 
alle skal nok spise ett av 

de beste måltidene de har 
hatt det året når de kom-
mer hjem. 
 
Jula midt i Ramadan 
Julefesten viser godt igjen 
her hvor muslimene er i 
flertall, julen faller nemlig 
som regel midt i Rama-
dan, muslimenes fastetid. 
Muslimene spiser bare et-
ter mørkets frembrudd, så 
vår storslåtte fest med 
god mat og masse sang 
og dans vekker oppmerk-
somhet. Vi går alltid en 
runde til naboene våre 
(for det meste muslimer) 
med en proviantkasse 
som en julegave, og de 
kommer til oss med en bit 
sauekjøtt når de feirer 
sauefesten. 
 
Et fantastisk budskap 
Spør vi hva Simon og 
Astrid ønsker seg, så vet 
de ikke helt hva de skal 
svare. De vet ikke hva det 
går an å ønske seg. De 

  Julehilsen 
      fra Kamerun 

Det store felleskoret m/ dirigen



 
Kopervik kirkekor gledet 
virkelig forsamlingen med 
fin sang. Et kor som 
Kopervik menighet og 
dirigent Øystein Bredal 
kan være stolt av.  

 
Barnekoret Siloa viser at 
rekrutteringen til sang-
korene i menigheten 
forhåpentlig vil bli god i 
årene som kommer.  
Spesielt fint var det å  
høre Ten-singkoret 

Synzygus. 
De har 
under sin 
nye dirigent 

Petter Losnegård 
fått ny giv, og virkelig fått 
det til å svinge kraftig.  
 
Felleskoret avsluttet 
konserten på en veldig fin 
måte. Vi har vel aldri sett 

så mange sangere 
samlet på en gang i 
Kopervik menighet 
tidligere. En virkelig flott 
jubileumskonsert. 
 

Tekst og foto: Lars Gaustad 
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år — Jubileumskonsert. 
Synzygus. Dirigent Petter Losnegård 

Per Arnvid Solnørdal: 
 
Forventningar til jula er å vera 
saman med familien. 
 
 
 
 

Øyvind Lilleås: 
 
Eg begynte tidleg å handla 
og kjøpe inn, så eg slepp å 
stå i kø. Det blir nok pakkar i 
år og! 
 
 

Issam Abou-asi: 
 
Har forventningar om at USA 
klarar å laga ei tryggare verd. 
Elles førebur eg meg til å rei-
sa og møta venner og slekt i 
Sverige. 

Oddbjørn Blø: 
 
I år skal eg vera heime, ikkje 
i Nordsjøen. Det er litt ann-
leis å vera med å førebu 
jula. Men når me feirar jula 
ute på plattform, så lir me 
inga naud! 

Finn W. Fosen: 
 
Jula er familien si tid, og har 
alltid vore det. Det er også 
eit evangelium i jula, håpar 
berre at folk kunne leva etter 
det. 
 

Simon Olsen: 
 
Håpar å få vera heime i jula. 
Eg er jo los, så viss eg må 
på vakt, så blir no alt litt ann-
leis. 

N. 

har ikke fått en eneste 
Brio-katalog i postkassen! 
Det er ikke særlig sann-
synlig at det kommer til å 
bli slik igjen i Norge noen 
gang, men vi nyter det så 
lenge vi er her ute. Gud, 
som har skapt oss alle, 
ble et menneske som du 
og jeg, for å redde en 
vond verden med mye li-
delse. Dette er et fantas-
tisk budskap som ikke for-
tjener å drukne i handels-
standens mange lumske 
angrep. Vi kan ikke la et 
slikt godt budskap gå oss 
hus forbi fordi vi var for 
travelt opptatt med julefor-
beredelser. Våre barn må 
sitte igjen med mer etter 
julefeiringen en et nytt 
Nintendo64! 
 
God jul til dere alle! 
 

Hilsen Svanhild, Ove, 
Simon, Astrid og Maria 

Sjursen 

SEKS I KROSSEN 
 

Me stoppa nokre tilfeldige personar på gata ein laurdag i november og 
stilte dei nokre (vanskelege?) spørsmål om juleforventningar, og her er 
svara deira: 

Barnekoret Siloa. Dirigent Åshild Kock 
nt Petter Losnegård 
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Men sjøl 
klagar han ikkje. Han har 
fått eit bra hus på Åkra, 
nyoppussa og oppdatert, 
og dette med å ha ei 
"kombinert" stilling som 
prosti-prest er litt i hans 
eigen smak. 
Då får han 
konsentrera 
seg om arbeid 
i Kopervik, 
men samtidig 
ha nokre faste 
oppgåver 
rundt omkring.  
BARN OG 
UNGDOM 
FØRST  
Me ser ofte 
at dette med  
barne- og ungdoms-
arbeid er eit vanskeleg 
kapittel rundt om i mange 

menigheter. Ofte set me-
nighetsråd og organisa-
sjonar seg ned og sukkar 
djupt og seier: Ka skal 
me gjera med ungdoms-
arbeidet? Og svaret blir 
ofte, jau, me tilset ein 
ungdomsarbeidar . Så 
skulle vel alle problem 
vera "i boks". Men slik 
blei det ikkje, det er 
vanskeleg å engasjere 

ungdom, og mange ung-
domsarbeidarar har nok 
"møtt veggen". 
Men Lars Harald Tjøst-
heim ser det ikkje slik. 
Han ser faktisk fram til å 
kunne arbeide med barn 

og ungdom. Det er slikt 
han har vore vant til,  
seier han. Og han vil ta 

utgangspunkt i eksiste-
rande arbeid. 
KVEN ER HAN? 
Han er altså femogtredve 
år, er haugesundar sjøl, 
men jauda, han slektar 
både frå Skudenes og 
Kopervik. Han voks opp i 
både Skulelaget og i 
KFUM og Ten-sing, har 
spelt litt fotball, - tja, ein 
litt "standard" oppvekst, 
som han uttrykkjer det. I 
ungdommen skal han 
visstnok også hatt 
nokre turar til Kopervik 
og på Senteret, kva no 
det skulle vera godt for 
då. . . ? Han seier at 

han brukte 
litt tid på å 
finna ut at 
han ville bli 
prest, og det 
har han vore 
både i Indre 
Sogn og i 
Snertingdal i 
Gjøvik kom-
mune. - I 
Snertingdal 
var eg prest 
"på alle 

slags vis", fortel han, - 
mellom anna som sokne-
prest. Folk i bygda der er 

forresten veldig obser-
vante på brannen i kjerka 
vår her, ettersom dei sjøl-
ve miste kjerka si i brann 
for fem år sidan.  

 

 
Han blei naturlegvis gift 
med ei Toten-dame, og 
dei har i dag tre ungar, 
Hanne på sju, og tvil-
lingane Signe og 
Kolbjørn på fem. - Me 
flytta no mellom anna for 
at ungane no var klare for 
skulegang og skulle få 
sleppa å flytta til ny plass 
etter kort tid. 
 
(Så blei det Åkra!  Red. 
anm. ) 

N. 

Nye-presten vår, Lars Harald Tjøstheim, er ikkje heilt vår likevel. For det 
første så er han pålagt å bu på Åkra, og dessutan må me gje vekk ein tre-
del av stillinga hans til andre deler av Karmøy og Haugesundsområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tor O. Klung land 

 
 
 
 

  
SMIEN VERKSTED AS 

SKUDENESHAVN 
smijern og trapper 

 TLF. 52 83 64 00 / faks 52 83 64 01 
http://www.smien-verksted.no  

 
Olga Hansen Kristiansen A/S 

Hovedgaten 48 
4250 Kopervik 

Safety-Norge 
 

Kalvatrevegen 11 
 

Telefon 52 83 64 11 

DØGNVAKT 
5 2  7 1  5 4  4 0 

Ferkingstadgt 2 
5529 HAUGESUND 

P R O S T I E T S  M A N N 



Dette var sokneprest Jon Sverre 
Servans ord til en fullsatt storsal 
på Senteret søndag 11. novem-
ber, da Lars Harald Tjøstheim ble 
innsatt som prostiprest i Koper-
vik. Og prost Gunnar Salomon-
sen føyde til i sine velkomstord: 
”Så lenge eg har vore prost her, 
og det er i 10 år nå, har Kopervik 
hatt ny prest på ønskjelista”. Fak-
tisk går dette ønsket enda flere 
tiår tilbake i tid, så gleden over at 
den nye presten nå endelig var 
kommet, var ekte og dypt følt hos 

de frammøtte. For å sitere sokne-
presten: ”Den som venter på noe 
godt, venter ikke forgjeves!” 

Og gudstjenesten denne sønda-
gen var preget av at gleden var 
grunntonen. Ikke bare korsange-
ne, ved Shalom og kirkekoret, 
men også salmene var valgt med 
tanke på at dette var en gledens 
dag. Teksten for dagen handlet 
om å tilgi hverandre. Budskapet 
kom tindrende klart fram slik det 
ble dramatisert av medlemmer av 
Shalom, og selv om teksten er 
alvorlig nok, var det likevel det 
glade budskapet om Guds uende-
lige tilgivelse som ble det sentrale.  
Under kirkekaffen danset noen 
jentespeidere en velkomstdans for 

den nye presten, og endte med å 
danse rundt både han og sokne-

presten, til 
musikk med 
teksten: ”Kom 
inn i ringen”. Ny-
presten repliserte 
til slutt med å si 
at han så fram til 
å finne sin plass 
”i ringen”, sånn 
litt etter hvert, 
både han og fa-
milien. 
 

A.V.N 
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Det er en stor begivenhet i en menighets 
liv når en ny prest ønskes velkommen. Og 
enda større er det når man kan gjøre dette 
uten samtidig å ta farvel med en gammel!  

NOEN KOMMER –  

INGEN GÅR! 

 

 
 
 
 
 
 
 

BILFORRETNING OG VERKSTED 
Salhusvn. 169 - 5501 Haugesund - Tlf. 52 72 87 00  

  
 
 
 

SKIPSEKSPEDISJON - SPEDISJON 
PB. 23, 4291 KOPERVIK 

Telefon 52 85 69 00 
 

Når det gjelder kopiering - forsøk 

KARMØY INDUSTRI’s 
KOPISENTER 

DU FINNER OSS PÅ BYGNES — TLF. 52 85 01 34 
 

 
Teknisk 
Laboratorium 
 
Telefon 52 85 25 66 
R. Amundsensgt. 12 
Postboks 323 
4251 Kopervik 

 

 

 

 

 



Kirketorget har intervjuet en av 
kirkeringene; - Engleforening-
en, som presten for spøk kalte 
dem. 
 
De hadde nemlig vært svært så 
engasjert i temaet Engler den da-
gen han besøkte dem. 
 
Og Letten Moldestad tok opp 
hansken, eller rettere sagt maler-
penslene, og gikk løs på ene 
veggen i hytta i Vikebygd. Så da-
kirkeringen kom på besøk inne 
på landstedet, fant de seg selv 
omgitt av 3 store engler da de 
plasserte seg i sofaen. De tre på 

bildet som har fått englevakt er 
Eva Synnøve Dahl, Aud Rigmor 
Welde og Glynis Kristoffersen. 
 
Ellers består foreningen av  
Letten Moldestad, Marit 

Gabrielsen, Målfrid Endresen, 
Elin Toskedal, Kari Herigstad og 
Marit Karin Nordstokke. 
 
Men dere er vel kanskje opptatt 
av andre ting også i kirkeringen 
også? 
 
"Ja, vi har mange emner på tape-
tet, vi," sier Eva Synnøve. Akku-
rat nå gjennomgår vi en studie av 
Matteus-evangeliet. Men under 
kaffen blir det ganske mye latter 
og koseprating. Vi kommer sam-
men en gang i måneden hjemme 
hos hverandre. Og det har vi fak-
tisk gjort i 28 år. 2 - 3 medlemmer 
har jo flyttet fra Kopervik, og 
noen har kommet til, men ellers 
er vi stort sett de samme." - Har 
dere et spesielt prosjekt dere  
arbeider for? "Ja, vi samler inn 
penger til innkjøp av Dåpsbøker i 
menigheten. Dessuten pleier vi 
også gå sammen om å gi en litt 
større gevinst  til menighetens 
høstbasar. Ja, og så gir vi jo  
kaker og smørbrød ved spesielle 
arrangementer på senteret i  
kirkens regi. - Og så må du få 
med at vi har det veldig fint sam-
men rent medmenneskelig. Vi 
fungerer som en slags "trøste- og 
bæregruppe" for hverandre."  
 
Kirketorget synes denne kirke-
ringen absolutt fortjener tilnavnet 
den har fått.                           I.E. 

"ENGLeforeningen""ENGLeforeningen""ENGLeforeningen"   
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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 

 

Karmsund Indremisjons 

BEGRAVELSESBYRÅ 
Vi står alltid til tjeneste 

I anledning dødsfall og begravelser 
Bestyrer Malvin Ferkingstad - Tlf. 52 81 62 22 

 

  KARMØY  ELEKTRO- 
  MARKED a/s  TEL 52 85 02 58 

 

      HOV EDGATA 43                                 4250   KOPERVIK 
      INSTALLASJON   -   HVITEVARER    -    BELYSNING 
     AUTORISERT INNBRUDDSALARMINSTALLATØR 

   

 
 
 
 
 
 

www.seraco.no 

 
 
 
 
 

4250 KOPERVIK 

 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK                  TLF. 52 85 31 10 

Torsdag 8. november var i år 
dagen for det årlige kirkering- 
treffet på U-A-senteret. 
 
Da samlet damer i alle aldre fra 5 
forskjellige kirkeringer seg til en 
hyggelig og inspirerende kveld. 
Etter tur er en av kirkeringene 

ansvarlig for dette arrangementet. 
Men hva er nå en kirkering? spør 
kanskje noen. 
 
Jo, navnet henger vel sammen 
med uttrykket "å slå ring rundt". 
Og for damene i kirkeringene drei-

(Fortsetter på side 11) 

Kirkeringer 



 

      kirkelige handlinger 

 

HELLIG TRE KONGER 
FEST 

 

Søndag 6. januar kl 18.00 ønskes 
store og små velkommen til  fest 
på Ungdoms- og alderssenteret. 

Tale av Per Tjøstheim. 
Sang av Kvalavåg Musikkor 

 

      Bevertning 
Alle hjertelig velkommen. 

  
 

    døpte 

 
 

   vigde 

 
 

    døde 

Alle interesserte, enslige eller 
ikke, kan melde seg på. 

Pris for helga er satt til 800 kr., 
med evt. tillegg for sengetøy og 

enerom. 

07.09.:   Einar Ask 
15.09.:   Edvin Leirvåg 
19.09.:   Sverre Lidvald Gjertsen 
26.09.:   Astri Møller Torgersen 
04.10.:   Ellen Marie Haarvik 
03.10.:   Reidar Lovin Wilsgaard 

09.09.: Nina Eide 
              Ester Ytreland 
              Ellen Medhaug 
30.09.:   Are Utbjo 
07.10.:   Cecilie Håland 
              Stian Munkejord 
              Cecilie Lervik Endresen 
13.10.:   Adrian Haddeland Blikra 
21.10.:   Victor Hårvik 

15.09.:   Thomas Pedersen og 
              Margareth P. Kamsvåg 
01.09.:   Svein Lund og 
              Gunn Pedersen 
06.10.:   Rune Hoversholm og 
              Anita Johansen 
20.10.:   Robin Hult og 
              Anja Sævik 
20.10.:   Knut Magnus Odland og 
              Lena Olsen 
13.10.:   Morten Christiansen og 
              Kine C. Grude Anthonsen 
21.10.:   Ole Kristoffersen og 
              Ella Stange 
 
18.12.2000 i Addis Abeba, Ethiopia: 
              Endre Kiplesund og 
              Eli Davidsen 

 
Søndagsmøter på  

Ungdoms- og Alderssenteret 
våren 2002. 

 
Søndag 13. og 27. januar 
Søndag 10. og 24. februar 

Søndag 03. g 10. mars   
 

    Adventsmøter på 
     Kopervik Bedehus 

 
Lørdager i desember: 

  1. Andakt v/ Per Sverre Bårdsen 
  8. Andakt v/ Kørner Høye 
15. Andakt v/ Klaus Muff 

 
Møtene begynner kl. 11.00. 

(Fortsatt fra side 10) 
er arbeidet seg om å hjelpe til med 
praktiske oppgaver i kirkelig sam-
menheng. 
 
Men sammenkomstene virker også 
til å oppmuntre og støtte hverandre 
som mennesker. 

I.E. 
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NYTTÅRSAFTEN 
 

Velkommen til åpen kirke 
(evt. Senteret) 

 
Nyttårsnatten til klokka 

03.00. 
Enkel servering. 

Ertesuppe, kaffe, gløgg 
og pepperkaker. 

 
Det nye menighetsrådet 

presenteres i neste nummer.
                                            Red. 

 

Seminarhelg for enestående 
på Ognatun 25.-27. januar 

2002 
 

Relasjonsbygging i voksen alder; 
Undervisning ved Kim Stampe. Han 
har lang erfaring som terapeut og er 
deltidsansatt ved Torland senter for 

sjelesorg og psykoterapi. 
 

God mat, friluftsliv og sosialt sam-
vær. 

 
Påmelding innen 5. januar 2002 

til Solveig Nårstad tlf. 51 88 3160 
el. Malena Aarrestad tlf. 51 42 65 69 

 
Arr: egen komite i samarbeid med 

bispedømmekontoret 

 

Felles bønnesamlinger på  
Kopervik Bedehus 

 
Hver tirsdag kl. 19.30 møtes kristne fra alle forsamlinger til bønn 
for Kopervik. En ber først og fremst om at Gud må kalle unge og 
eldre i byen vår til omvendelse og frelse.  
 

Alle er hjertelig velkommen til å delta. 



Vi mennesker har noen merkelig egenskaper. Når 
det gjelder verdier som vi eier i fellesskap, for ek-
sempel en kirke, tar vi det ofte for gitt at vi alltid 
har disse verdiene på hånd. Vi går kanskje ofte 
forbi dem uten at vi verken 
tenker på hva de betyr for 
oss eller at vi er medeiere i 
bygget. Iblant bruker vi byg-
get ved behov og i spesielle 
anledninger. Men ellers står 
det der slik det har stått i år 
etter år, generasjon etter ge-
nerasjon. 
 
Så også med Kopervik kirke 
som i år feirer 140-års jubi-
leum. Den har liksom alltid 
vært med i bybildet - og 
synsfeltet vårt. 
 
Så en dag oppdager vi til vår 
forferdelse at bygget har 
vært utsatt for brannstiftelse - 
og stått i fare for å legges i 
ruiner i løpet av en natt. Da 
først er det mange skjønner 
hva kirken betyr for en selv 
og for et lokalsamfunn. Det 
hørte vi av samtalene hos 
menneskene som strømmet 
til kirken søndag morgen - da 
det ble kjent på nyhetene hva som var hendt natt 
til den 28. oktober. 
 
Plutselig var følelser og tilhørighet aktivisert og 
mange ville inn i kirken for å se hva som var 
hendt. Men p.g.a. politiets arbeid med å sikre spor 
oppe ved alteret, var det ingen som slapp inn før  
etterforskningen var ferdig søndag ettermiddag. 
 
Alle virket lettet da de forsto at brannskadene var 
begrenset til selve alteret samt knuste vinduer på 
begge langsider av kirken. Selvsagt var det trist at 
alterbildet, bøker og alterduk var gått tapt, men 
tapet kunne ha blitt så mye større. Takket være 
snarrådig og modig innsats av ungdommer, prest 
og politi ble brannskadene meget begrenset.  
 
Dessverre viste det seg senere at sotskadene  p.
g.a. veldig røykutvikling var mer omfattende enn 
først antatt. Det nye orgelet må demonteres og 

rengjøres av spesialister fra fabrikken i Nederland. 
 
Kirken blir neppe satt i brukbar stand på denne 
siden av nyttår. Men i ettertankens tid, når vi ser 

hva vi har stått i fare for å 
miste, kan dette kanskje 
også bli en vekker for 
mange - som igjen kan føre 
til fornyelse og kirkevekst. I 
samtlige kirker som er blitt 
utsatt for kirkebranner, er det 
nemlig dette som har skjedd. 
  
På opplysningsmøtet over på 
Ungdoms- og Alderssenteret 
ovennevnte søndag formid-
dag ble det sunget en kjent 
salme. Første og tredje vers 
kan stå som overskrift - og 
som etterskrift etter kirke-
brannen. 
 
Kopien av Adolph Tide-
mands"Oppstandelsen" er 
gått tapt i brannen.Men 
sannheten i teksten under 
bildetkan ingen brann øde-
legge. 

                        I.E. 
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KIRKEBRANNEN 

 
Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene faller, tårnene mange sank i grus, klokker enn kimer og kaller, kaller på gammel og på ung, mest dog på sjelen trett og tung, syk for den evige hvile.          Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener, som under kors med ærlig hu troen og dåpen forener Var vi på jord ei mer enn to, bygge dog ville han og bo hos oss med hele sin nåde. 


