
GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET               NR 4 � 2002                                          9. ÅRGANG 

Gledelig Jul 

Men lyset strålte og englene sang 
så deilig et �Ære være�. 
Og hyrdene styrte til krybben sin gang 
og ville sitt offer frembære. 
Hver juleaften jeg ønsker til Gud 
jeg måtte iblant dem være. 
 
 
Å, vær da velkommen, Jesus kjær! 
Om deg så vil vi nå kvede. 
Velkommen, Guds trøst, å vær oss nær! 
Velkommen, vår juleglede! 
Velkommen med din velsignede fred 
for gammel og ung her nede! 
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Gjett hvem som kommer! 
For noen år siden ble det laget en film 
som skapte mye debatt - ikke minst i 
USA. Tittelen var rett og slett: �Gjett 
hvem som kommer til middag.� 
 
De som har levd en stund vil gjerne huske 
at det var en meget vennlig og dannet ung 
mann som kom på besøk. Det var bare en 
eneste sak som skapte uro vedrørende 
husets datters valg av herrebesøk. Den 
unge mannen hadde annen hudfarge enn 
hennes familie. 
 
Mange i Norge reagerte med undring på 
hvordan spenningen var mellom �hvite� 
og �fargede" i USA på den tiden. Så sent 
som på femtitallet kom det gjerne i 
�Filmavisen� dersom en �neger� var 
observert i Oslo. Nesten like eksotisk som 
om en elefant skulle være løs på Karmøy. 
 
Slik er det ikke på Karmøy i dag. Det er 
snart like vanlig å være født utenlandsk 
som det var her tilbake i vikingtiden. Den 
gangen kom båtlaster av kristne briter, 
keltere, frankere og iberere hit høyst ufri-
villig. De var gjort til slaver etter som-
merlige tokt over Nordsjøen og tidvis helt 
sør til Spania og Nord-Afrika. Nå kom-
mer de stort sett frivillig - de som slipper 
inn. Vi lever i dag igjen i et mangfold 
både språklig, fargemessig, kulturelt og 
religiøst. Det oppleves av mange som 
uvant og for noen også truende. Det var 
på mange måter enklere i �enhetskultur-
en� - i alle fall for de som ikke falt uten-
for (�sjøfant�, �tatere�, jøder, sigøynere, 
samer etc.). 
 

Rart å tenke på at mye av det som vi i dag 
omtaler som typisk ved vår norske kultur 
i sin tid kom til oss over havet med slaver 
og innvandrere. Både innhold og form i 
vår feiring av advent og jul har kommet 
til oss utenfra. Den har tatt litt farge av 
det som var her fra før, men i hovedsak er 
den likt den vi finner langt lengre sør og 
langt tilbake i tid. 
 
Advent er latin og betyr bokstavlig talt 
adkomst eller �arrival� på �new-norsk�. 
Gjett hvem som kommer! Tro hvordan vi 
hadde tatt imot ham, dersom Jesus selv 
hadde kommet kroppslig til oss denne  
julen - slik han gjorde det i Palestina alt 
før vikingtiden. 
 
Alt tyder på at han var litt mørk i huden, 
hadde svart hår og brune øyne (ellers had-
de han skilt seg veldig ut fra sin familie 
og sitt folk den gang). Ikke fullt så mørk 
som middagsgjesten i den nevnte filmen, 
men nok til at de fleste av oss ville tenke 
at han var da mye mørkere enn på glans-
bildene på søndagsskolen og på ulike bil-
der vi har sett i kirker og bedehus. Kan 
det være den samme? 
 
I bildende kunst blir Jesus nordboer hos 
oss, asiat i Asia og afrikaner i Afrika. Slik 
må det gjerne være, men han er likefullt 
den samme. Han som stadig kommer kan 
forene oss på tvers av kultur og språk. 
Alle som tilhører ham under ulike him-
melstrøk og under ulike hudfarger er både 
skapt til en slekt og ved dåpen og troen 
knyttet sammen i ett legeme: Jesu  

(Fortsetter på side 3) 
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�FØLG MED, FØLG MED� 
�Følg med, følg med, 
følg med, følg med!� 
 
Noen av dere som leser dette er 
allerede i ferd med å nynne på en av 
våre kjente julesanger. Og her i 
Rogaland burde vi synge den ofte. 
For dette er den eneste julesangen 
som er skrevet av en rogalending, og 
den leder oss på en fin måte inn i 
julens evangelium. 
 
Jonas Anton Dahl var Alexander 
Kiellands skolekamerat og nære venn. 
Den lærde mannen med det lyse sinn 
var prest i St. Petri og Domkirken i 
Stavanger. Han skrev mange dikt, ett 
av dem inneholder hans livsmotto: 
�Hvor deilig å have det godt med 
Gud, og vide at det varer livet ud.� 
Det er også hovedsaken i den 
julesalmen han skrev mens han var 
prest i Stavanger. 
 
Salmen �Nå vandrer fra hver en 
verdens krok� viser hvordan vi alle 
bør leve oss inn i juleevangeliet. Dahl 
drømmer at han er på vei til 
Betlehem. Det var ikke lett å komme 
til Betlehem for 150 år siden. Slik det 

dessverre også er tilfelle denne 
julen. Den gang på grunn av 
kommunikasjoner, nå fordi det ikke 
er kommunikasjon mellom de 
stridende parter. Men Jonas Dahl ser 
for seg et endeløst pilegrimstog, som 
vandrer mot Betlehem i �ånden 
frem, i ånden frem�. Vi skal bruke 
julen til å nærme oss krybben, det 
store under, for å få julens virkelige 
fred. Da kan vi godt bli som barn, 
for barn ser ofte bedre enn voksne. 
 

Jonas Dahl drømmer om dette 
pilegrimstoget som kommer fra hele 
verden, hvor �barna går foran glade 
i flokk, så kvinner og menn.. og 
skjelvende gamle med sin stokk..�.
Alle vandrer de mot krybben. Han 
drømmer at han treffer gamle 
Simeon der, han som ventet i 
templet på at Messias skulle 
komme. Da Jesusbarnet kom til 
templet, da er han ferdig til å dø. Nå 
hadde han med egne øyne sett Guds 
frelse. Derfor slutter salmen slik: 
 

�Og finner du ham i krybbens hø 
som hyrder så, som hyrder så, 
da eier du nok til freidig å dø 

og leve på, og leve på.� 
 

Julens budskap gir oss mulighet til å 
oppdage denne dype sannhet: �Om 
vi lever, så lever vi for Herren, og 
om vi dør, så dør vi for Herren. 
Enten vi da lever eller dør hører vi 
Herren til.� (Rom. 14,8). Julen taler 
om livets mysterium. Derfor skal 
Jesusbarnet være i sentrum. Det gir 
håp om liv også når døden nærmer 
seg. 
 
Julen skal minne oss om at det 
viktigste er å følge etter Jesus � i liv 
og død. Underveis skal vi være 
�glade i flokk�. Til alle glade 
medvandrere sier vi med Rogalands 
julesangdikter: �Følg med, følg 
med!� 
 

Ernst Baasland 
biskop 

(Fortsatt fra side 2) 
legeme - eller �en hellig, allmenn  
kirke� som vi uttrykker det i tros-
bekjennelsen. 
 

La oss åpne våre hjem og våre hjerter 
for ham som kommer - og for andre 
som gjerne ville ha glede av å gjeste 
oss ! Gjett hvem som kommer til mid-
dag! 

Ha en velsignet adventstid og Jul i 
heim og menighet! 
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Kirketorget har vært i kontakt med 
mange som sier at de har merket seg 
at Allehelgenssøndagen kommer litt 
før adventstiden.  
 
Men dagen betyr ikke noe spesielt for dem. 
De steller familiegravene når det trenges og 
går jevnlig dit med blomster, men det er 
vanskelig å samle familemedlemmene til 
minnestund en bestemt dag. Andre sørger for 
at det skal se fint ut på graven den dagen, og 
mange tenner også lys. Atter andre har gjort 
det til en tradisjon å gå i kirka den dagen, og 
å stelle graven til sine kjære sammen med de 
nærmeste etterpå.  
 
Hva betyr dagen for deg? 
Allehelgenssøndagen er den dagen vi avset-
ter til å gå i kirken, forteller Hildur  
Benestvedt. 
Første gang ble vi invitert fordi vi var på-
rørende. Men etter den gang har vi gjort det 
til en fast tradisjon, vi tre søstrene. Noen 
ganger er også mennene våre med. Vi samles 
ved gravstedet til foreldrene våre. Der tenner 
vi lys og setter på blomster og har en fin 

minnestund. Første året gikk vi også hjem til 
en av oss etterpå, men det pleier vi ikke gjøre 
nå lenger. 
 
En ny dimensjon 
Marit Hop Nilsen hadde egentlig ikke tenkt 
så mye på hva denne dagen betød før den 
høsten faren døde. 
Mor fikk innbydelse til gudstjenesten adres-
sert til �henne og hennes huslyd�. Og vi 
gikk. Men jeg var uforberedt på tekstene og 
sangene denne dagen. Alt virket veldig sterkt 
på meg, spesielt teksten som skildret �den 
store hvite flokk�. Vi savnet jo far og hadde 
det vondt der vi satt. Men det kom liksom 
noe godt oppi det vonde. For meg åpnet det 
seg en ny dimensjon der og da. Jeg kunne 
tenke tilbake og likevel greie å se framover. 
Etterpå har jeg alltid gått fast til gudstjeneste 
på Allehelgenssøndag. 
Nå er også mor gått bort. Og vi søskenene 
setter jo ned blomster ved høytider og fød-
selsdager, som mange pleier å gjøre. Men på 
allehelgenssøndag har jeg alltid gått med 
krysantemum; de blomstene som mor og far 
likte så godt. 

I.E. 

ALLEHELGENSSØNDAG �  
 

HVA BETYR DEN FOR DEG? 

Noen av Kirketorgets le
og benytter seg av ordn
gravlegat. 
For de som ikke kjenne
lurer på hva et gravlega
kort orientere. 
 
For de som av ulike årsaker
til å stelle graven(e) til sine 
Karmøy kirkelig fellesråd e
ut på at kirkegårdsbetjening
arbeidet.  Ordningen har i m
380.- pr. grav pr. år, men fra
til kr 600.-.  For dette beløp
 

KIRKEVERGEN INFOR

 Framme i koret ble kon-
firmantkullet for 50 år si-
den presentert! Alle de fire 
skolekretsene var repre-
sentert, selv om ikke gans-
ke alle var der, - og de var 
kommet fra Tromsø i nord 
til Oslo i øst. Initiativtaker 

Ingrid Rundthaug, som nå bor i Telemark, 
hadde sammen med en komité jobbet med å 
oppspore sine medkonfirmanter siden tidlig i 
sommer. 
 
Lørdagskvelden var det fest, og søndag hadde 
diakoniutvalget lagt opp til presentasjonen i 
kirken og festsamvær med ektefeller på U-A-

senteret etterpå. Så var det omvisning i  
historielagets lokaler på gamle Kopervik  
skole, der Lars Halvorsen fortalte fra skolen 
og viste modellen av byen Kopervik. 
 
Jubilantene syntes det var kjekt å bli gjort så 
stor stas på, og uttrykte håp om at dette måtte 
bli en tradisjon i Kopervik menighet. Og i 
menighetsrådet har man allerede bestemt at 
det skal inviteres årlig til markering av 50-
årskonfirmantene. Så i årene framover blir 
det mange her som har en jubilering i sikte, - 
i nær eller fjern framtid. 

I.E. 

50-års konfirmanter i Kopervik kirke 
En søndag i oktober 

 fikk de som var til gudstjeneste et overraskende og festlig besøk. 
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Allehelgensdag har lange tradisjo-
ner i den kristne kirke. En begynte 
alt i det andre århundre å markere 
noen av de mer kjente kristne mar-
tyrenes dødsdager. De ble feiret 
som deres himmelske fødsels-
dager! 
 
Da forfølgelsene ble mer omfattende på to/
tre-hundretallet ble årskalenderen for de 
kjente martyrenes dager snart fylt opp. En 
løste da dette ved å innføre en felles dag 
for alle dem som var �for sent ute� til å 
kunne få sin egen dag. Slik fikk vi 1.  
november som Allehelgensdag. En inn-
førte også en �alle sjelers dag� til minne 
om alle døde. Denne ble lagt til dagen etter 
(2.nov . ). 
I vår norske tradisjon etter reformasjonen 
har disse to dagene nærmest smeltet sam-
men. Ikke så rart kanskje siden den  
lutherske kirke ikke markerer noe klart 
skille mellom �helgener� og vanlige men-
nesker som ved dåp og tro hører Kristus til. 
Vi har nok litt rester ennå etter helgenfei-
ringen av Olav den Hellige, St. Stefanus, 

St.a Lucia, St. Nikolas ( �Santa Claus� ) og 
St. Hans, men få opplever dette som vik-
tige kirkedager. 
 
Allehelgensdag (fra 1770 markert på første 
søndag i nov .) har derimot holdt seg som 
en viktig kirkedag og står gjerne sterkere 
nå enn på lenge. I Kopervik kirke har en 
bl.a. tradisjon for å invitere de pårørende 
til alle de som har blitt gravlagt her siden 
forrige Allehelgensdag. 

JSS 

esere kjenner til, 
ningen med 

er ordningen og 
at er, vil vi her 

r ikke har mulighet 
nærmeste, har 

en ordning som går 
gen tar seg av dette 
mange år kostet kr 
a 1.1.2003 øker den 

pet blir det  

• plantet blomsterløk om høsten 
• lagt på krans og granbar til advent 
• plantet sommerblomster 
• vannet og luket gjennom sommeren 
• plantet lyng eller lignende til høsten. 
 
Det er også mulig å bare gjøre avtale om krans 
til jul og/eller betale festeavgift fra et gravlegat. 
 
Kirkevergekontoret kan kontaktes på telefon  
52 85 71 27 dersom noen av Kirketorgets lese-
re, eller andre, ønsker å opprette et gravlegat.  
Det fylles da ut et skjema som bl.a. inneholder 
 
• fødsels- og dødsdato for avdøde 

• opprettet kontonummer og innsatt beløp 
• underskrift fra ansvarlig pårørende, bank 

og kirkeverge. 
 
Den enkelte gravlegatkonto samles i en fel-
leskonto i Sparebank 1 SR-Bank Kopervik. Når 
legatene samles i samme bank, gis det bedre 
vilkår og er også arbeids-besparende for oss på 
kontoret.  Det er kirkevergen som disponerer 
kontoen som årlig blir belastet med avtalte ut-
gifter. 

MLM 

RMERER OM 

 GRAVLEGAT 

 

Allehelgensdag 
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Hva er en �post�? 
Vi går til en smal bru. De deles i to lag, 
ett på hver side av elva. To og to går ned 
på alle fire, ved siden av hverandre. Så 
skal lagene bytte plass ved å krype mot 
hverandre ut på brua uten at noen skal 
falle i elva. De må samarbeide, ta hensyn, 
passe på hverandre. Etterpå prater vi om 
det å være i et fellesskap og ivareta hver-
andre, slik at ingen �faller uti�. Menighe-
ten skal være et slikt fellesskap. Vi leser 
Rom. 14, 19, om å bygge opp fellesskap 
Deretter får de i oppgave å være levende 
steiner og å bygge en kirke med kroppene 
sine. 
 
 
En annen post dreier seg om Bibelen. En 
Bibel med snorer surret rundt synliggjør 
at slik møter mange Bibelen, - som en 
lukket bok. Den sendes rundt og konfir-

mantene prater om d
stengt. Så tas snoren
åpnes. Konfirmantti
åpne Bibelen, og vi 
Fadervår, som er kje
slett står i Bibelen! 
 
 
Bønnelapper 
Vi har og et alter me
med kors og blomst
får hver sin lapp, og
ver alle en bønn som
Slik har noen skreve
Jesus, jeg vil be for 
trygghet og for at in
andre. 
 
Jeg ber om at alle m
som meg, og at alle 
andre. 

 

Nytt konfi

94 håpefulle ungdommer er konfirmanter i vår menigh
da vi startet opp i september tok vi dem med på �bli-kj
kalte trosvandringer. Det er en måte å formidle til dem
som følges er det kjente pedagogiske �learning by do
oppgaver, samtaler og utfordringer. 
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det å være lukket, låst, 
n bort og Bibelen  
iden skal handle om å 
slår opp og leser  
ent og som rett og 

ed på turen dekket 
ter og en krukke. Alle 
g før de går hjem skri-
m de legger i krukken. 
et sin bønn: 
at alle skal oppleve 

ngen skal baksnakke 

må ha det like godt 
må respektere hver-

 
Jeg vil be for alle som har det vondt. 
 
Jeg ber for alle barn i verden. Jesus, gi 
alle penger, utenom terroristene. 
 
Jeg vil be for fred i verden. Amen. 
 
 
Marta og Marias vertshus 
Til slutt går vi inn i �Marta og Marias 
vertshus� hvor Marta og Maria alias 
Anne Synnøve Myge og Solveig Sætre-
vik venter med tente lys, varme rund-
stykker og kakao. Sammen har vi gått på 
en trosvandring hvor vi har lært fagstoff, 
delt opplevelser, utfordringer, moro, 
bønn, fellesskap og mat. 

S.L. 
 

irmantkull 

het dette året. For at de skulle bli kjent med hverandre 
kjent-samling� på Blixhavn. Her ble de ledet gjennom så-
m at troen handler om hele mennesket. Og prinsippet 
oing�: konfirmantene vandrer gjennom flere �poster� med 
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Spørsmålet familien 
Wakwaya stiller seg er: 
Hvordan kan en bil som 
er lukket og låst, slik uten 
videre ta fyr og eksplo-
dere? De har gjort seg 
mange tanker om hva 
som kan ha skjedd. 
Brannvesen og politi har 
gransket saken, men kan 
ikke gi noe sikkert svar 
om årsaken til brannen.  
 
Det var eldste sønnen, 
Gaddissa, som først reagerte på 
flammene og fikk vekket familien 
slik at de kom seg alle velberget ut 
av huset. Brannvesenet fra Koper-
vik kom til stedet først etter en halv 
time, men klarte å slukke brannen.  
 
Utgarden Folkehøgskole stilte vel-
villig opp og gav familien husrom i 
tiden etter brannen mens huset ble 
reparert og pusset opp. I midten av 
oktober kunne familien igjen flytte 
inn i huset på Eide. Men spørsmålet 
de stiller seg er stadig dette: �Er vi 
trygge her?� Gaddissa, som er eldst 
av barna og som først oppdaget 
brannen, og mor Tatu sier at de  
etter å ha flyttet tilbake til huset er 
redde og har vondt for å sove om 

natten. 
 
På spørsmål om de ønsker seg en 
bolig et annet sted, svarer de at de 
vil bo her i Kopervik, men gjerne 
finne et bosted nærmere andre boli-
ger hvor de vil føle seg mer beskyt-
tet enn der de nå bor. 
 
Huset de flytter tilbake til, er pusset 
opp og bedre isolert enn før, og de 
er glad for at reparasjonsarbeidet 
gikk så fort og greit, og at de på 
tross av betenkelighetene kan feire 
jul i nyoppusset bolig. De er vant til 
å feire jul på en annen måte enn vi 
her i Norge. De har forstått at her 
blir julen feiret innen kjernefamili-
en og ved kirkegang på helligdage-

ne, mens en i Etiopia fei-
rer jul sammen med ven-
ner og naboer og har fel-
les måltider hos hverand-
re. Her i Norge prøver de 
å pynte til jul med norsk 
julegran og julepynt, slik 
nordmenn gjør for å ska-
pe litt julestemning. 
 
For Kopervik menighet er 
det en utfordring å være 
med og omslutte familien 
Wakwaya i bønn om 

Guds beskyttelse slik at de kan slip-
pe å leve i frykt for at noe lignende 
kan skje igjen. 

LG 

På flukt fra fare På flukt fra fare �� til nye farer ! til nye farer !  

Tilbake i egen stue 

De flyktet fra sitt hjemland, Etiopia, på grunn av forfølgelse og kom til Norge og Kopervik hvor 
de trodde de kunne være trygge. Men natten til 29. august fikk de oppleve at bilen som stod 
parkert ved huset, eksploderte og brant opp, og huset de bodde i tok fyr, noe som har ført til at 
familien føler seg utrygg også her. 

Øyvind Kristoffersen blei vald inn i Menighets-
rådet i Kopervik i fjor. På det fyrste møtet  blei 
han vald til leiar. Så no har han vore leiar i eitt 
år og er nettopp gjenvald for eit nytt år. 
 

Og det verste er at han klagar ikkje. Nei, han ser fram 
til å styre og ballera eit år til! 
- Menighetsrådet har fungert fint, seier han. - Det har 
vore eit godt samarbeid og eit godt klima, og dei fleste 

(Fortsetter på side 9) 

 

ØYVIND � PÅ EI BØLGJE AV TILLIT! 
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Tannteknisk 
Laboratorium 
 
Telefon 52 85 25 66 
R. Amundsensgt. 12 
Postboks 323 

4291 Kopervik 

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 66 80 

 

DØGNVAKT 
52  71  54  4 0 

Ferkingstadgt 2 
5529 HAUGESUND 

Tor O. Klungland 

 

sakene har blitt avgjort nokså 
einstemmig. Ja, om akkurat det 
skulle vera noko mål då, føyer han 
til, smilande gjennom telefonen. 
 
Ivrig fotballspelar og ivrig 
gudstenestegjengar 

Øyvind har vore ein gjengangar på 
gudstenestene i kyrkja i mange år. 
Av vesen er han ikkje alltid så lett 
å leggja merke til, for han er still-

farande og vil helst ikkje ha noko 
styr rundt seg. Det å få han til å 
stanse opp eit øyeblikk for å avle-
vere nokre gullkorn å setja på trykk 
er altså ikkje så lett. I sine yngre 
dagar, og dei varde lenge, var han 
aktiv fotballspelar på KIL, nærast 
ei stjerne i lokalsamfunnet, blir me 
fortalt av dei som ikkje kan gløyma 
den raske vingen. Men me ser det 
på han, han har ein slank og lett 
kroppsbygnad, brukar ikkje bil, for 
sykkel går meir enn fort nok for 
han på vegen utover mot Skår og 
Sund. 
 
Gud i naturen? 
I tillegg er Øyvind glad i naturen 
og vandrar mykje i skog og mark, 
gjerne med et orienteringskart i 
handa. Og då er det ikkje unaturleg 
å stilla han spørsmålet om han finn 
Gud i naturen? Akkurat den vink-
linga er han ikkje særleg glad i.  
- Eg finn Gud der Guds ord blir 
forkynt, fyrst og fremst, så som i 
kyrkja og i andre gudshus, og også 
når eg sjølv les Ordet. I søndags-
skulen på Eide syng me både titt og 
ofte: �Hvem har skapt alle blomste-
ne�jo Gud i Himmelen�. Det er 
Guds Ord som fortel oss at Gud har 
skapt verda, og me kan gle oss over 
det når me er ute. Men naturen 
sjølv er ikkje Gud. 
 
Fleire vaksenleiarar 
Av spesielle saker han vil nemna, 

er det ungdomsarbeidet som ligg 
han mest på hjarta.  
 
- Me treng fleire vaksenleiarar! Me 
har jo faktisk litt pengar å sprøyte 
inn i dette  
arbeidet også, men har rett og slett 
ikkje nok folk. Kanskje nokon som 
les dette kunne kjenna det som ei 
oppgåve å gjera ein innsats her. 
Ta kontakt! 
 
Kva gjer Rådet neste år? 
- Jo, menighetsrådet har no planar 
om å ta for seg handlingsplanen for 
dei næraste åra for å trekkja litt 
lange linjer. Me vil prøva å setja så 
mykje av denne planen ut i livet 
som mogleg. Trass alt, me skal no 
sitja i Rådet i tre år til! - Dessutan 
trur eg at noko av det viktigaste er 
å auka oppslutninga om guds-
tenesta. Dette burde me kunne 
greie å gjera noko med. Her ligg 
nøkkelen til eit fornya andeleg liv i 
Kopervik menighet! 

N. 
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- Gjennom �Alpha Invitasjo-
nen 2003� ønsker vi å komme 
i kontakt med mennesker uten-
for menighetsfellesskapet, sier 
Harald Blindheim i Alpha 
Norge. Alpha er først og 
fremst et evangeliseringsverk-
tøy. Derfor satser Alpha Norge 
på en landsomfattende Alpha-
middag 24.januar 2003. 
 
Søker fellesskap 
Interessen for Alpha har nærmest 
eksplodert de siste årene. Jeg tror 
det skyldes at mennesker i dag har 
et sterkt behov for fellesskap i be-
tydningen vennskap, og Alpha-
kursene er relasjonsorientert, sier 
Blindheim. Foruten den sosiale fak-
toren tror jeg Alpha har slått igjen-
nom fordi det fokuserer på viktige 
verdier og fordi det kan brukes i de 
fleste kristne kirkesamfunn. Det er 
et innføringskurs, - ikke et opp-
læringskurs. Særlig yngre mennes-
ker tenner på Alpha på grunn av 
dette. Dagens unge voksne er ikke 
opptatt av forskjellene mellom kir-

kesamfunnene, de leter etter 
det gode fellesskapet. 
 
Gjøre Alpha kjent 
Vi håper at vi skal få til en  
nasjonal happening som invol-
verer tusenvis av personer den 
24. januar. Slik kan vi få mar-
kedsført og synliggjort Alpha-

konseptet. Ved å gjøre Alpha  mer 
kjent vil det bli lettere for kirke-
fremmede å takke ja til å delta på 
kurset, fordi de vil ha mer kunnskap 
om hva det er. 
 
Har DU lyst på en invitasjon? 
I Kopervik menighet arrangeres 
middagen på Senteret med høstens 
deltakere på Alpha-kurset som ver-
ter. De håper så mange som mulig 
takker ja til midddagsinvitasjonen, 
som vil gå til alle som melder sin 
interesse. Hvis du ikke kjenner noen 
som er med på kurset inneværende 
høst, så ta kontakt med menighets-
kontoret og bli påmeldt! 

AVN 

S u l t e n ? 
24. januar 2003 inviteres hele Norge på ALPHA-MIDDAG! 

 

Telefon 52 85 30 80 

 
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 

 
 
 
 

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 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4250 KOPERVIK 

 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK                  TLF. 52 85 31 10 

KARMØY 
FOLKEHØGSKULE 

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

SELSKAPSLOKALER 

Siden 1994 har Alpha-kurs vært arrangert over hele landet, ja 
hele verden. Over 2 mill. i 131 land har gått på Alpha, og i 
Norge er om lag 520 ulike menigheter og foreninger registrert 
som Alphakurs-holdere 
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    døde 

 
 

    døpte 

 

   kirkelige handlinger 

08.09.02   Marie Ørjansen 
08.09.02   Ole Henrik Heggø 
08.09.02   Thea Ådland 
08.09.02   Mathias Hellesøy Karlsen 
08.09.02   Linn Iren Heggø 
08.09.02   Christian Skår Hansen 
08.09.02   Oda Aarvik 
22.09.02   Nora Vigre 
22.09.02   Martin Pedersen 
22.09.02   Sindre Rydland 

29.09.02    Paul Einar Odland 
29.09.02    Mathias Brekke 
29.09.02    Trine Rovik 
29.09.02    Lars Magne Lie Austrheim 
06.10.02    Caroline Thomsen Hansen 
06.10.02    Markus Storøy 
06.10.02    Sivert Velde Rasmussen 
20.10.02    Marie Hveding 
27.10.02    Hanne Frøyland-Jensen 
27.10.02    Ida Haugvaldstad Severinsen 

29.08.02   Rolf Mandius Gunderstad 
28.08.02   Hans Øgård 
04.09.02   Solveig Johannessen 
14.09.02   Alma Skår 
10.09.02   Tomine Johanna Mynthe 
19.09.02   Sigmund Nes 
24.09.02   Sigrid Gunhilde Velde 

Husk søndagsskolens 
 juletrefest på 
Stokkastrand! 

 
(Annonse i avisen) 

NYTTÅRSAFTEN 
 

Velkommen til 
Åpen kirke 

Nyttårsnatten. 
 

Enkel servering. 
 

(Annonse i Avisen) 

 
 

HELLIG TRE KONGER 
FEST 

 

Søndag 5. januar kl 18.00  
ønskes store og små  
velkommen til  fest på  

Ungdoms- og  
alderssenteret. 

Tale av Norodd Stavenjord. 
 

Sang av Kopervik kirkekor 
 

      Bevertning 
 

Alle hjertelig velkommen. 

Barnekoret  

Shalom 
har julekonsert i senteret  
15. Desember kl. 18.00. 
Store og små hjertelig  

velkommen! 
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AltertavleAltertavleAltertavle---   
prosjektet: prosjektet: prosjektet:   

Han selv er soloppgangen, 
Han selv er verdens lys. 
Han varmer dem som fryser, 
Han følger oss på veien, 
Han lyser i Guds hus!  

Tegning: Helene Nes 
Tegning: Amalie Kivijärvi 

Oppstått er Jesus! Hurra, hurra! 

 

7.klasse på Stokkastrand skole har med sin lærer Bjarne Hansen deltatt i alter-
tavle-prosjektet og tegnet hver sin altertavle. Tre av dem har de forstørret. 
Kunsten henger i kirka til glede for alle kirkegjengere. Vi takker for innsatsen! 

S.L. 


