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God Jul 

Av Saba kom 
de konger tre, 
de konger tre. 
Gull, røkels, 
myrra ofret de. 
Halleluja, 
halleluja! 
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 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:  Birgitta Severinsen 
Telefon 52 85 11 48 privat 
 
Kirkegårdsarbeider:  Øyvind Grinde 
Telefon 913 46 956 
 
Menighe tsrådsformann:   
Astrid Vestvik Nilsen 
Telefon 52 85 14 47 
 
 
Stiftelsen Koperv ik U&A senter:  
Formann: Torstein Torbjørnsen 
Telefon 52 85 15 15  
 
 
Koperv ik menighets barnehage 
Sveinsvolljordet 1, 4250 Kopervik 
Styrer: Bodil Melkevik 
 
 
Kirkev erge 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 
 

S lik begynner en av julesangene 
våre.  Sangen  og  julemusikken 

preger de flestes juletid. Når julen 
nærmer seg er det plateslipp på nye 
juleplater. Ofte  er det gode og kjente 
julesanger,  andre ganger er innholdet 
i sangene ikke så mye verd. 
 

V åre tradisjonelle julesalmer har 
holdt seg godt midt oppe i alt 

nytt som skjer, samtidig har vi fått en 
t ilvekst av  sanger/salmer som er blitt 
verdifulle å ta med seg.  Skulle vi 
gjort en undersøkelse omkring hvilke 
salmer folk flest kjenner så ville jule-
sangene skåret høyt.  Det er flott, for 
fra den høytid vi skal feire, stråler det 
ut et budskap som rører ved det 
vikt igste i livet. 
 

O rdet ble menneske og tok bolig i 
blant oss” skriver evangelisten 

Johannes i sitt evangelium. Him-
melen kom til jorden, alt det som er 
Guds, møter oss i Jesus Kristus.  Det 
glade budskap julen bringer, er at 
Guds nærvær ikke har noen begrens-
ning. I  alle livets  ulike faser, når 
livet er tungt, og mørke skyer preger 
livshorisonten,  - er du allikevel i den 
gode situasjon at Guds nærvær kan nå 
deg. At freden, troen, håpet  kan kjen-
nes i ditt  hjerte og gi ny kraft.  
 

G ud ble menneske i Jesus Kristus, 
og gikk inn under våre livskår 

som mennesker for å la oss merke at 
Gud vil være der vi er. I vår glede så 
vel som i vår smerte. 

V ed å ta bolig i blant oss, skulle 
Jesus gjennom sitt liv skape 

forsoning og fred, seire over den 
ondes  makt  og på den måten  å 
fjerne alt som kan skille oss fra Guds 
kjærlighet.  
 

F ra krybben t il korset gikk veien 
for deg, slik åpnet du veien t il 

himlen for meg”  synger vi også i den 
samme sangen.  Det store vi feirer i 
julehøytiden kommer også t il uttrykk 
i engelenes ord: “ I dag er det født 
dere en frelser ... han er Kristus 
Herren.” 
 

I  de mange syns-, smak- og hør-
selsinntrykk vår advents- og jule-

t id byr på, utfordres vi t il å la dette 
store få berøre vår liv. Gud er å finne  
frelse, fred og håp er realiteter som 
skal få gjennomtrenge vår livsvirke-
lighet. 
 

G å høytiden i møte med forvent-
ning, Gud tar bolig hos deg. 

 
 

E n krybbe var 
 vuggen de lagde ham i ... 
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Kåre Viggo Nilsen: 

Med Jesus vil eg fara”, 

Elias Blix, småbruker-
sønnen fra Gildeskål, 
sør for Bodø, som ble 
professor i hebraisk og 
kirkeminister, er en av 
våre største salme-
diktere. I kombinasjon 
med norske folke-
melodier hører mange 
av salmene t il Blix med 
blant våre største 
salmeskat t er ,  fo r 
eksempel ”Eg veit i 
himmerik ei borg”. Blix har også  klart det som få 
andre salmediktere blir forunt, nemlig at en av 
salmene blir kjent og kjært folkeeie og brukt langt 
utenfor den vanlige salmesyngende skare, ”No 
livnar det i lundar”. Det er nok den mesterlige 
skildring av naturen som gjør at så mange kjenner 
seg igjen i denne salmen. I likhet med Petter Dass’ 
salmer er salmene t il Blix ofte bibelske fortellinger 
eller kristent læreinnhold på vers. Men i noen av 
salmene kommer det fram en mer personlig tone, 
og blant disse er salmen ”Med Jesus vil eg fara”, en 
salme som jeg gjerne vil gjøre t il min salme. Jeg 
husker vi sang den t il konfirmasjonen, og den har 
fulgt meg opp gjennom livet senere. Den inne-
holder en lengsel og en ydmyk bønn om å kunne 
få leve livet sammen med Jesus, fra dåpen og 
livet ut, og en takk for den rikdommen dette er. 
Salmen har en vakker folkemelodi fra Sunnmøre, 
som understreker det personlige og inderlige i 
teksten. Det er et tydelig ”eg” som taler i hver 
eneste strofe, nært og fortrolig, t il et ”du”, t il 
Jesus, i vakre bilder hentet fra naturen. Det er 
en salme med ord som det er lett å ta t il seg og 
gjøre t il sine egne, og som holder, livet ut. 

 Min salme / sang: 

 
 

 

Med Jesus vil eg fara     
Med Jesus vil eg fara på livsens ferd i lag. Gud, lat den samferd vara alt til min døyand dag! Det er mi høgste æra, det er mi største ros, hans fylgjesvein å vera og vandra i hans ljos.  

 
Min Jesus, sannings stjerna, lys opp min mørke veg! Mitt hjarta vil så gjerna få fylgja etter deg. Du lyser enn i verdi  som før frå Betlehem. Ver du mitt ljos på ferdi, til heim med deg eg kjem!  

 
Du til di grein meg sette alt i min fyrste vår, med livsens dogg meg vætte, gav sol og signa år. Du vil og vokster gjeva alt til min siste slutt: lat meg i deg få leva, i deg få anda ut! 

 

 
 

NoS 418. (salmen har fem vers) 
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Hjertelig takk t il alle som var med og bidro t il 
det flotte resultatet på Misjonsmessa  den 24. 
og 25. oktober. 
Samlet brutto kom det inn kr. 161.000. 
På bildet ser vi misjonsdamer som legger på 
plass varer t il salget.                     

JULEKONSERTER i kirken: 
 
T irsdag 25.november, kl.18.00: Sahalom (U&A-senteret) 
Lørdag 13.desember Karmøy Folkehøgskole  
Søndag 14.desember, kl.19.00: Vi synger julen inn  
 Kopervik musikkorps 
 Stangaland Brass 
 Kopervik korforening 
 Kopervik kirkekor 
Mandag 22.desember, kl.19.00: Stangaland Brass 

 

Tenk at vår ungdommelige kirketjener, 
 

Gitta Severinsen, 
 

skal pensjonere seg  i februar! Hun har siden ca. 1990 vært kirketjener -
vikar, og siden fast kirketjener i 40% stilling i Kopervik kirke.  

I t illegg har hun i 17 år vært renholds-
arbeider i Kopervik Menighetsbarne-
hage og i noen år også holdt rene 
kontorene i sokkeletasjen i Senteret. 
 
Vi som har hatt gleden av å sam-
arbeide med Gitta har bare gode erfa-
ringer. Hun har løst sine oppgaver på 
beste måte og har fått oss andre t il å 
trives og føle oss vel. Hennes smil og 
gode pannekaker har fått prege 
mange av våre samlinger.  
Sammen med sin Per har hun også 
gjort en stor dugnadsinnsats for 

Kirketorget. De har talt opp og klar-
gjort bladene for alle de andre frivil-
lige ombærerne.  
 
Vi gruer oss lit t  t il at Gitta skal slutte, 
men vi unner henne å få bedre t id t il 
familien og t il å benytte ferieboligen i 
hennes barndoms stad Karlskoga. Så 
håper vi at det kan lykkes å få en ny 
”Gitta” t il å gå inn i kirketjener-
stillingen på nyåret. 
 
Jon Sverre Servan 
prostiprest 

Misjonsmesse på Kopervik U.- og A. senter i oktober. 
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Har du gått forbi Kopervik kirke en lørdag formiddag 
i oktober, evt t irsdag eller torsdag kveld, har du kan-
skje undret deg over mye lys og stor aktivitet i sakris-
t iet.  Det er fordi denne delen av kirka er blitt  pusset 
opp. Sakrist iet fra 60-tallet har lenge hatt behov for en 
skikkelig ansiktsløftning, men ikke før menigheten 
fikk anledning t il å gjøre jobben på dugnad, kunne det 
la seg realisere. Rolf Koch tok utfordringen som 
”sjefsfrivillig”, og da visste vi at arbeidet var i de 
beste hender. Dugnadsgjengen har bestått av 7-8  
personer som har gjort en fantastisk jobb i forhold t il 
tak, vegger, golv og vinduer. Rommet er blitt  en 
drøm!  God mat har de også fått. Takk t il dyktige 
kokker. 
Dessverre er de økonomiske midlene alt for få i 
forhold t il behovet, men takket være gode sponsorer 
blir resultatet likevel svært flott. I den forbindelse skal 
ASKI ha den største takken. Firmaet vil sponse inn-
redningen av kjøkkenet – hvis riksantikvar og biskop 
godkjenner forslaget. Veldes malerservice skal ha stor 
takk for prisavslag på 50%!  Bygger’n Kopervik og 
Fagmøbler i Åkrehamn har bidratt med gunstige priser 
på sine varer. 
Det som gjenstår nå, er gardiner, men de må nok vente 
ennå en stund….  

Lørdag 11. oktober hadde Stangaland Sanitetsforening 
sin årlige basar på Kopervik U&A-senter. Foreningen 
hadde bedt leder for menighetsrådet om å møte for å 
motta en gave t il menighetens barne-og ungdoms-
arbeid. En koselig stemning av prat og latter blandet 
med herlig kaffeduft møtte meg i døra da jeg kom. På 
veggene hang de fineste håndarbeider, og basargevins-
ter av alle slag dekket bordene, der Aslaug Hansen og 
Eldrid Krist iansen satt og solgte lodder. I kafeen ble 
det solgt kaker av alle slag, samt lapper og lefser og 
smørbrød. Da leder Aud Haaland tok ordet og rede-
gjorde for hvilke t iltak Sanitetsforeningen hadde 
prioritert å gi støtte denne gangen, var spenningen stor. 
Kr. 10.000 ble delt ut t il så vel Frelsesarmeen som 
Kopervik Aldershjem og Veiledningssenteret for 
pårørende i Rogaland. Det var t idligere leder og 
mangeårig medlem Evy Høvring som overrakte sjek-
ken t il Kopervik menighet, og stor var gleden min da 
beløpet viste seg å lyde på hele kr. 20.000! Jeg var 
imponert over at foreningen hadde så store gavebeløp 
å dele ut, t il beste for både nærmiljøet og andre.  
Basaren er hovedinntekten, og ellers har de inntekter 
av salget av fastelavensris, har stand på Vrimledagen, 
og har medlemskontingent, forklarte Aud Haaland. 
Når de ikke sjøl kan være barne-og ungdomsarbeidere, 

så kan de i hvert fall gi pengestøtte t il dem som vil 
gjøre jobben, sa hun. 
På vegne av menighetsrådet og vår nytilsatte 
ungdomsutvikler Einar Andreassen og vår kateket 
Solveig Leikvoll, og de mange frivillige som gjør en 
stor innsats for ungdommene våre: Hjertelig tusen takk 
for en imponerende og kjærkommen gave! 

AVN 

TTTTAAAAKKKKKKKK    TTTTIIIILLLL    SSSSTTTTAAAANNNNGGGGAAAALLLLAAAANNNNDDDD    SSSSAAAANNNNIIIITTTTEEEETTTTSSSSFFFFOOOORRRREEEENNNNIIIINNNNGGGG    

DUGNAD I KIRKA 



Nærmere 20 dresskledde barn har 
benket seg rundt utebordene en fin 
oktober ettermiddag.da Kirke-
torget er på besøk. Vi slår av en 
prat mens barna spiser ”sjever og 
frukt” fint anrettet på runde fat 
mens høstsola lyser på røde kinn 
og fargerike ull-luer. 
Dette er jo nesten som en liten 
fest, sier vi. Er det noen som snart 
har bursdag? Nei, men jeg hadde 
bursdag for to eller tre dager 
siden, sier Helene (og viser at hun 
kan skrive navnet sitt på notat-
blokka mi) Og jeg har bursdag om 
nesten fem dager, skynder Julie 
seg å legge t il. 
Hva pleier dere spise når dere har 
selskap da? Is, kommer det minst 
sjustemt. Gele, roper Hogne og 
Michal på likt. Svein Roger og 
flere med han mener at kake må 
der være. 
I barnehagen får vi melk og vann. 
Men i selskaper hjemme får vi 
brus, ler de. 
Har gjestene noe med seg i selska-
pet da? Ja, vi får gaver. Jeg fikk 
en enhjørning t il bursdagen, for-
teller Linnea Mari. Og så liker jeg 
hester, firfisler, dinosaurer, haier 

og prinsesser – og dokker. 
Hvem ber dere i selskapet deres 
da? Vennene!! Ingrid, Alexandra 
og Synne smiler med tanken.  
Synne kom i selskapet mitt, sier 
Miriam. Og så fikk jeg Tornerose. 
Får alle barna og de voksne i 
barnehagen komme hjem i burs-
dagsselskap til dere?  
Nei. Det går jo ikke an!! ( Alle er 
enig i det.) 
Men vet dere om en som feirer 
bursdag i desember – og som alle 
får komme i selskap til? Ja, Han-
nah Iren, for hun fyller år 1. jule-
dag! (Hannah Iren ser noe betenkt 
ut).  Nei, hun kan da ikke ha  plass 
til så mange gjester..(Hannah Iren 
sukker lettet) … Det er en som 
begynner med J og  som vi feirer 
ved jul! 
(Det rikkes på løse tenner og grub-
les fælt. Så går lyset opp for to av 
de eldste): Det er jo Jesus!! Ja 
visst! (Så flott at ingen svarte jule-
nissen!!) 
Får han noen gaver til bursdagen 
sin han da? Nei, det er vi som får 
gaver t il jul!! (Alle ler). 
Vi kunne jo sendt opp en rakett 
med gaver, foreslår Hogne. Nei, 

han ville ikke klart å få tak i dem 
likevel, mener Michal. (Han be-
gynner å tegne en rakett som til 
slutt blir t il en flott mus). 
Hva pleier dere å si når dere får 
gaver da? God jul!! Og takk!! 
Men dere har jo nettopp hatt 
basar for å hjelpe gatebarn i Bra-
sil. Det var da en flott gave til han 
som ”elsker alle barna på vår 
jord”.  
Ja, vi fikk inn 900 kroner – eller 
var det 9000?? (Hilde Rasmussen 
nikker bekreftende) 
 Sylvi  vant en bamse. Og jeg vant 
en lommelykt med Ole Brumm på, 
sier John Benjamin fornøyd. Alle 
vant noe. Det var kjempegøy! 
Og så pleier dere å glede de eldre 
med Lucia-opptrinn på Senteret, 
hører jeg. 
Hvordan visste du det? Jeg har jo 
sett noen flotte bilder av dere fra 
sist Lucia-feiring. 
Og der var dere så fine at jeg 
synes hele menigheten skulle få se 
dere på fargesidene i Kirketorget! 
(Så, værsågod. her er glade glimt 
av barna i Menighetsbarnehagen).  

I.E. 

GLADE GLIMT FRA MENIGHETSBARNEHAGEN 

Vi tre i redaksjonen som har laget Kopervik menighetsblad i snart 9 år, 
synes det er på tide med et skifte av stab, og sier takk for oss med jule-

nummeret.  Det har vært bare kjekt og utfordrende å 
lage blad, og vi er takknemlig for all den velviljen vi 

har bli tt møtt med når vi har bedt 

folk om stoff eller bilder. Ingen 
har noen gang sagt nei når de har 
blitt spurt, og det sier litt om de 

ressursene vi har i lokalmiljøet 
vårt. Takk for alle bidragene og 
for gode tilbakemeldinger!  

Ingeborg Ellingsen,  
Elisabeth Thomassen,  
Astrid Vestvik Nilsen. 

Takk for oss i redaksjonenTakk for oss i redaksjonenTakk for oss i redaksjonenTakk for oss i redaksjonen    

 

6 Kirketorget 



Kirketorget 7 

GodGodGodGod    

JulJulJulJul    

Foto: E .T. 
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Foto: Elisabeth Thomassen 

 

I samarbeid med gudstjeneste-
utvalget i menigheten er det opp-
rettet ei pyntegruppe i kirka.  
Det estetiske er med på å under-
streke budskapet, og derfor en 
vikt ig del av gudstjenesten. Kirke-

t jener, Gitta, gjør en flott jobb, 
men hun er glad for hjelp. 
Pyntegruppa har ”pynteansvar” for 
utvalgte gudstjenester som for 
eksempel høsttakkefesten, Allehel-
genssøndag, familiegudstjenester, 

påskegudstjenester  og lignende. 
Mange er blitt  ekstra berørt av 
kirkerommet disse  søndagene. 
Dersom du har lyst t il å være med i 
gruppa, ta kontakt med menighets-
kontoret. 

Pyntegruppe 

Tre bilder fra Tre bilder fra Tre bilder fra Tre bilder fra 
sommerens sommerens sommerens sommerens 

Friluftsguds-Friluftsguds-Friluftsguds-Friluftsguds-
tjeneste i tjeneste i tjeneste i tjeneste i 
OlavsvangOlavsvangOlavsvangOlavsvang    

Foto: E.T. 
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I Kopervik menighet ble det i fjor 
opprettet et nytt t ilbud for ungdom-
mer i ungdomsskolealderen. Nav-
net på den nye gruppen er KRIK 
Kopervik, og den er en avdeling av 
den landsomfattende organisasjo-
nen KRIK, forkortelse for kristen 
idrettskontakt. Målsett ingen er å 
kombinere det kristen budskapet 
med lek-inspirerte idrettsaktiviteter. 
Blant aktivitetene er volleyball, 
fotball, frisbee, rumpefotball og 
håndball. Krik sentralt arrangerer 
leirer både på sommer og vinters-
t id. I t illegg arrangeres det iblant 

fotballturneringer.  
 
Annenhver fredag fra 19.00 t il ca. 
20.30 samles ca 20-35 jenter og 
gutter i Karmøyhallen t il aktiviteter 
og en kort andakt. Av og t il er vi på 
U&A- senteret, der vi har t ilgang t il 
ungdomsrommet med biljard, bord-
tennis, data samt diverse spill. I 
t illegg har vi leid svømmehallen 
eller vært på bowling i Haugesund.  
Medlemsavgiften er på kr. 50,- pr. 
år, som er minimumskontingent i 
henhold t il vedtak i KRIK sentralt. 
Ledere har siden starten vært Leif 

Inge Yrke, Jakob Bråtå og Hans 
Petter Thorvaldsen. Vi ville vært 
glade hvis flere voksne hadde hatt 
lyst å være med! Siden medlem-
mene er jevnt fordelt mellom gutter 
og jenter, ville det vært en fordel å 
få med noen jenter/damer. Uansett: 
alle som har lyst å begynne er 
hjertelig velkommen! Ta kontakt 
med menighetskontoret for t ids-
punkt og sted: 52857569. 
 

H.P.T. 

KRIKKRIKKRIKKRIK————    KRISTEN IDRETTSKONTAKTKRISTEN IDRETTSKONTAKTKRISTEN IDRETTSKONTAKTKRISTEN IDRETTSKONTAKT    

Bildene er fra KRIK- 
samlinger i 2007. 
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KopervikKopervikKopervikKopervikKopervikKopervikKopervikKopervikKopervikKopervikKopervikKopervik------------jente på oppdrag i Colombiajente på oppdrag i Colombiajente på oppdrag i Colombiajente på oppdrag i Colombiajente på oppdrag i Colombiajente på oppdrag i Colombiajente på oppdrag i Colombiajente på oppdrag i Colombiajente på oppdrag i Colombiajente på oppdrag i Colombiajente på oppdrag i Colombiajente på oppdrag i Colombia            

For cirka 6 år t ilbake ble fotballklub-
ben Seamos PARCES startet i stor-
byen Medellín i Colombia. I dag 
finnes det klubber i tre andre byer. 
Ingunn og Trond fikk være med å 
starte i Bogotá. Treningene er lagt t il 
en bane i nærheten av kirken, slik at 
barn som sokner t il området får mulig-
heten t il å bli kjent med kirken. 
Treningene er lagt opp slik vi kjenner 
KRIK-treninger i Norge; med aktivi-
teter og full fart i 2 t imer, og en andakt 
t il ettertanke i midten. Slik gis barn t il 
kirkefremmede familier muligheten t il 
å høre fortellinger fra Bibelen. Både 
barna og familien blir også invitert t il 
gudstjeneste. Arbeidet er dugnads-
basert og all deltakelse for barna er 
gratis.  
 
Bogotá er en by med nærmere 11 mil-
lioner innbyggere inkludert intern-
flyktninger som bosetter seg i utkant-
strøk på grunn av at geriljaen jager 

dem fra hjemmene sine. Over halvpar-
ten av Colombias befolkning lever 
under fatt igdomsgrensen, og det er 
stor nød i landet. Likevel er det en 
smittende glede, og utrolig mange 
blide ansikter vi møter. En undersøkel-
se som ble gjort for tre år siden viste at 
menneskene i Colombia er de nest 
lykkeligste i hele verden. Norge kom 
særdeles dårlig ut i undersøkelsen.  
 
Det er mange skjær i oppveksten i 
Colombia, og det er derfor veldig vik-
t ig å gi dem alternativer t il livet på 
gata. Slik fungerer både Seamos PAR-
CES og speiderarbeidet som gode red-
skaper t il å fortelle barna om Guds 
evangelium og forme dem i den krist-
ne tro. Misjonsforbundet har også 
meget gode rehabiliteringstilbud t il 
kvinner og menn. Et flertall av 
Misjonsforbundets pastorer har faktisk 
vært gjennom denne rehabiliteringen. 
En av kirkene har endog en rehabili-
teringsgård for barn som har vært rus-
misbrukere.  
 
Misjonsforbundet UNG jobber med 
flere spennende prosjekter både i 
Colombia og Spania, og er avhengig 
av din hjelp, både gjennom bønn og 
pengegaver. På nettsidene deres 
www.nmu.no finner du enda mer 
informasjon, og hvordan du kan gi din  
støtte.  

Fra oktober 2006 til juli 2008 var 
Ingunn Nordbø Boge fra Kopervik 
og Trond Boge fra Bø i Telemark 
stasjonert som misjonærer i 
Bogotá, hovedstaden i Colombia. 
Deres arbeidsoppgaver bestod 
først og fremst i ledertrening av 
ungdommer som jobber med 
speider og fotball som evangeli-
seringsredskap i Misjonsforbun-
det sine menigheter. 



De som har levd en stund vil huske 
at vi var prøvemenighet også ved 
den forrige store gudstjeneste 
reformen som startet for 40 år siden, 
så det er ikke første gang vi får 
anledning t il å være blant dem som 
har førstehånds kjennskap t il hva 
som rører seg i kirken. Prøvetiden 
varer i utgangspunktet ut januar 
2009. 
 
Hva går så reformen ut på?  
Egentlig snakker vi om to reformer, 
som langt på vei er uavhengige av 
hverandre. Det er på den ene siden 
forslag på nytt liturgimateriale, og 

på den andre siden er det et forslag 
om å flytte ansvaret for utformingen 
av den konkrete liturgien fra sen-
trale instanser slik det er i dag, t il 
lokalt nivå, dvs. soknet. 
Denne siste reformen er kanskje den 
mest radikale, fordi den innebærer et 
relativt skarpt brudd med tidligere 
praksis. Man går vekk fra målset-
t ingen om felles gudstjeneste-
ordninger for hele kirken og t illater 
et større mangfold ved at hver enkelt 
lokalmenighet får anledning t il å 

finne fram til ulike typer særtrekk. 
Men i bunnen skal det likevel ligge 
en felles ”grunnordning”. I reali-
teten kan man vel si at dette egentlig 
er en aksept av det som allerede er 
praksis mange steder. 
 
Hva slags endringer vil vi så legge 
merke til  en søndag formiddag?  
Det som er lettest å legge merke t il 
er at praksisen med når vi skal stå 
og når vi skal sitte er forandret. På 
en måte kan vi si at det hele er 
snudd på hodet, ved at vi nå skal stå 
når vi synger og sitte når tekstene 
fra bibelen leses. 

Unntaket er under lesning fra et av 
evangeliene, da skal vi fortsatt stå. 
Med andre ord er det praksisen fra 
den anglikanske kirke som her er 
forbilde. T il de aller fleste guds-
tjenester blir det delt ut et program-
ark som vil gjøre det lett for alle å 
følge med, også med hensyn t il når 
vi skal stå og sitte. 
 
Nytt er det også at det før og etter 
lesningen fra evangeliene synges et 
kort Halleluja-vers. Dette for å mar-

kere evangelieteksten som den sen-
trale teksten i gudstjenesten, selv om 
denne ikke allt id er prekentekst. 
 
Innledningen av gudstjenesten har 
også fått ny form. Den vikt igste 
endringen er at syndsbekjennelsen 
ikke lenger kommer rett etter inn-
gangssalmen, men tas med som en 
del av menighetens forbønn senere i 
gudstjenesten. Slik markeres det at 
menigheten samles t il gudstjeneste 
som frie, benådede mennesker for å 
gå Gud i møte og gi ham vår lov-
prisning og vårt takkeoffer. 
 
Musikken i gudstjenesten.  
Musikken vil ofte være det som ster-
kest gir oss følelse av om noe er nytt 
eller kjent. Her i Kopervik har vi tatt 
konsekvensen av at Kirken sentralt 
ennå ikke har sendt ut et fullstendig 
nytt forslag t il musikk t il de enkelte 
leddene i gudstjenesten. 
Langt på vei fortsetter vi derfor å 
bruke de melodiene som er kjent fra 
før, med noen få unntak. Dette gjør 
at det blir lettere for oss å kjenne 
etter hva endringene i selve ordning-
en innebærer, uten at absolutt alt blir 
nytt på en gang. Så får heller mer ny 
musikk komme etter hvert. 
 
Menighetsrådet, gudstjeneste-
utvalget og staben i Kopervik 
menighet håper denne prøvetiden 
kan være en anledning for alle som 
kommer t il gudstjeneste i Kopervik 
kirke t il å bli enda mer bevisste på 
hva som skjer i gudstjenesten. Det 
er utarbeidet et evalueringsskjema 
for gudstjenestene som ligger t il 
utdeling i våpenhuset, og vi håper at 
flest mulig vil benytte seg av dette 
og si sin mening innen utgangen av 
prøvetiden. Vi møtes t il guds-
t jeneste!  

ØB 

Denne høsten er det spennende å gå til gudstjenesteDenne høsten er det spennende å gå til gudstjenesteDenne høsten er det spennende å gå til gudstjenesteDenne høsten er det spennende å gå til gudstjeneste    
i Kopervik kirke!i Kopervik kirke!i Kopervik kirke!i Kopervik kirke!  

Gudstjenestelivet i Den norske kirke er inne i 
den største reformprosessen på 30 år. Guds-

tjenesteliturgi, salmebok og tekstbok skal for-
nyes, og Kopervik menighet er prøvemenighet.  

Kirketorget 11 

Foto: E.T. 



Vi arbeider i forhold til mennesker i alle aldre: søn-
dagsskole, barnehage, speider, korvirksomhet, 
variert ungdomsarbeid, misjons foreninger, bibel-
grupper, cellegrupper, eldrearbeid. 

Staben i Kopervik menighet består av 8 ansatte og 
mange frivillige, og vi trenger f lere! 
 
Derfor søker vi etter:  
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* Forbønnsgruppe og forbedere 
under spesielle arrangement. 

 
 
 
 
 
 
* Redaktør for menighets 

 
bladet,  

 
Nåværende redaktør ønsker dess-
verre å slutte. 

 
Vi håper noen vil  ta over ansvaret, 
ellers kan bladet bli lagt ned. 

 
 
* Medlemmer til husband som 

kan spille gitar, piano etc. på 

møter og tilstel-
ninger 

 
 
* Reklameansvarlig. Mye skjer i 

menigheten, og folk må få vite det. 
Plakater, foldere o.l. er vikt ige 
informasjonskilder. 

 
 
* Søndagsskolemedarbeidere. 

”Sprell levende” er søndags-
skolen kl. 11.15 på senteret. 

Flere medarbeidere hver 
gang gir mindre 

ansvar på den 
enkelte. Her er 

rom for kreativitet! 
 
* Speiderledere.  

Møtene er i Liarlund og på sent-

eret. Aldersgruppene 
er 3.-5. klasse, 6.-10. 
klasse, 10. klasse og 
eldre. 

 
* Bakere. Gruppe som kan samles 

på senteret 
for å bake 
t il kirke-
kaffen og 
lignende 
diakonale 
arrangement. 

 
 
* Medarbeidere i forbindelse 

med gudstjenestene. 
Tekstleser, forbønns-
leder, kirkevert. 

    POSITIV FRITID I KOPERVIK MENIGHET 
Kopervik menighet er i po-
sitiv utvikling. Mye spen-
nende skjer ! 
Mange planer er lagt. 
Gudstjeneste, diakoni og 
Trosopplæring er prioriterte 
områder.  
Menigheten har også godt 
innarbeidede aktiviteter 

som vi ønsker skal bestå. 
 
Fokus på ungdomsarbeidet 
har resultert i en 100% 3-
årig prosjektstilling for Ung-
domsutvikler.  
Over 80%  av alle fødte i 
Kopervik, døpes i kirken. Vi 
ønsker å gi tilbud også 

etter selve dåpshandling-
en. 
 
I år har 97% av alle døpte 
ungdommer i Kopervik tatt i 
mot t ilbudet om konfirmant-
undervisning i kirken. Vi 
ønsker å gi tilbud også et-
ter konfirmantt ida. 

Har du lyst til å oppleve gleden ved å være med i dette arbeidet? 

 

* Medarbeidere i  
 
- arrangementskomite for Kopervik kirkes 

 150-års jubileum i 2011. 
 
- festkomitè, kjøkkentjeneste, ryddearbeid og 

 lignende. 
 
- kirkekaffekomitè, lage kaffe t il kirkekaffen etter 

gudstjenesten. 
 
- menighetsråd 2009-2011, nytt menighetsråd skal 

nå velges samtidig med stort ingsvalget, og valg-
perioden blir sannsynligvis 2 år. 

 
- styret for U&A-senteret 2009-2012. Valg-

perioden er 4 år. 
 
- ungdomsarbeidet. 
 

 

Vi kan tilby: Et positivt og kreativt miljø med 
utfordrende oppgaver, medarbeidersamtale, 

kurs, inspirasjonssamlinger m.m  
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Ungdomsutvikleren har allerede satt 
mange og gode spor i den nye stillingen. 

 
Alle i menigheten, fra barna i bar-
nehagen t il ungdommene og de 
eldre, har opplevd gode møter 
med Einar. 
 
Mange planer er lagt, og vi ser 
framover med stor entusiasme. 
 
DITT økonomiske bidrag vil 
gjøre at arbeidet kan fortset-
te! 
 

Halve beløpet er nå samlet inn gjennom avtaler 

med enkeltpersoner/grupper og Diakonistiftelsen 
i Rogaland. Stor takk t il dere som har bidratt så 
langt. Samtidig gjenstår altså et t ilsvarende beløp 
å samle inn. 
 
DITT bidrag, stort eller lite, vil  derfor være 
avgjørende viktig! 
 
Vær med å sikre den 3-årige prosjektstillingen 
gjennom å gi ditt  bidrag t il 

kontonr:  3315.56.20957 
 
Gjør gjerne avtale med menighetskontoret om 
fast trekk i prosjektperioden. 
Gaven gir skattefradrag på 28% for beløp mel-
lom kr. 500 og kr. 12.000. 

 

TENK OM…  Menigheten arrangerte stor INSPIRASJONSSAMLING  for alle frivillige med-
arbeidere torsdag 20.november. 
 
Tenk om….kirken var helt full hver søndag! 
Tenk om….ungdommene ønsket SIN gudstjeneste hver uke! 
Tenk om….alle som ”var med før” kom tilbake! 
Tenk om….alle i Kopervik ønsket trosopplæring! 
Tenk om…. 
 
Vi ble inspirert t il å ta med våre drømmer og ”urealstiske” tanker for menigheten. 
 
Drømmer kan bli  virkelighet! 

Les forrige side, og se det gode tilbudet vi har til deg: 
 

Har du lyst til å ta en utfordring?  
Da blir du en viktig del av menighetens visjon:  
-  bidra til å gjøre Kopervik til et enda bedre sted å vokse opp i, bo og bli gammel i. 
  
Da trenger vi deg!  
Interessert? Ta kontakt med adm. leder 
Inger Marie Dagsland, 
tlf 52857569,  e-mail: kopervik@karmoykirken.no 
Besøksadresse: Sveinsvolljordet 9, U- og A-senteret, inngang mot MEGA. 
  
I følge forskrifter kan det, innenfor deler av arbeidet, kreves politiattest. 
 

GivertjenestenGivertjenestenGivertjenestenGivertjenesten    
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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  

Tradisjonen tro arrangerer Stangaland 
Brass julekonsert ”tett oppunder jul” 22. 
desember.  
 
I fl ere år har Stangaland Brass invitert til 
julekonsert i Kopervik Kirke den 22. 
desember. For ett korps med høy aktivi-
tet er julekonsertene i Kopervik Kirke 
blitt ett av sesongens absolutte høyde-
punkt. Atmosfæren, den flotte akustik-
ken og de fantastiske tilbakemeldingene 
fra publikum gjør at vi med glede og 
iver nå går inn i en tid med forberedelse 
av julemusikk. Musikk og jul hører sam-
men. De tradisjonelle julesangene får sin 
faste plass i konserten sammen med 
musikk som skaper høytid og som forhå-
pentligvis gir publikum en god opplevel-
se og frysninger på ryggen.  
 
Jostein Myklebust blir på årets julekon-
sert med som sangsolist. Jostein har vært 
med korpset en gang tidligere, dengang 
også i Kopervik Kirke under avslut-

ningskonserten til ”Kopervik i fest” 
tidligere i år. 
 
Det ble en stor opplevelse både for 
musikanter, for Jostein, for dirigent 
og for publikum. Josteins stemme 
imponerer oss alle og samklangen 
med korpset fungerer svært godt. 
 
Vi kan garantere at Stangaland 
Brass og Jostein Myklebust skal 
gjøre sitt ytterste for at julekonser-
ten den 22. desember blir en god 
opplevelse og ett avbrekk fra travle 
juleforberedelser. Kopervik Kirke 
er på mange måter blitt vår 
”hjemmebane” og et rom vi både 

har respekt for og som vi elsker å spille 
i. 
 
Alle er hjertelig velkommen og vi opp-
fordrer dere til å være ute i god tid. 
Svært mange i Kopervik har allerede 
sagt at dette vil de slett ikke gå glipp av! 
Som vanlig blir det kollekt som vil bli 
gitt til ett godt formål.  
 
Vi benytter også anledningen til å minne 
om at Stangaland Brass deltar på ”Vi 
Synger Julen inn” konserten tidligere i 
desember.  
 
Med Hilsen 
Hans Knut Skår jr 
Dirigent 

 

Stangaland Brass inviterer til julekonsert 22. desember 
 
 
 
 
 

Israelsk hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND  
Tlf. 5 2 85 0 2 09  

 

 
 
 
 
 
 
 
                Kopparen, tlf. 52 85 21 20 
                4250 Kopervik 

 

 
 
 
 
 

4250 Kopervik 

 

   

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK         TLF. 52 85 31 10 

KARMØY 
FOLKEHØGSKULE 

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

SELSKAPSLOKALER 

 

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

Malvin Ferkingstad 
Mobil 971 21 611 

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY 

Postboks 44 - Stangeland - 4291 Kopervik 

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



"Hellig-tre-kongerfest”  på senteret 
søndag 4. januar kl. 17.00. 
Tale v/Einar Andreassen  

Sang av Siloa og Kopervik kirkekor 
Opptrinn - Gang rundt juletreet. 

Bevertning. 
Alle hjertelig velkommen!" 
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    vigde 

 
 
 
 

     døde 

 
 
 
 

    døpte 

  Kirkelige handlinger 

21. mai  Sol veig Irene Hagen 
19. j un Ole Leonard  Snørteland 
03. sep. Klara Marie Sveinsvold 
08. sep. Svein Har ald Bergethon 
  Hermansen 
14. sep. Gudbrand Moen Kristiansen 
01. okt.  Edin Johan Brander  
17. okt.  Sigvard Kaisen Eilertsen 
21. okt.  Else Kristine Helgeland 
22. okt.  Malene F ol kedal  
26. okt.  Laurits Skår  
22. okt.  Hans Ole Mortensen 

13. sep. Emilie Sander Eri ksen 
  Brumunddal  kirke 
14. sep. Thea Eide 
14. sep. Kine Bårdsen Åkra kirke 
14. sep. Sara Hoel  Avaldsnes kirke 
28. sep. Nathaniel Knudsen 
28. sep. Aurora Mathea Seim Holum 
28. sep. Sivert Ytrel and Nes  
28. sep. Anni ka Gullfjell  
12. okt.  Lone Anglevi k Andreassen 
12. okt.  Stine Elin Sevland Skjųnhaug 
12. okt.  Marcus Sunde Helgesen 
12. okt.  Ida H olgersen 
12. okt.  Hedda Sofie Lundųy Ytrel and 
12. okt.  Simen Solbrekken Dahl  
12. okt.  Amalie Gabrielsen 
19. okt.  Vegard Kvamsųy 
19. okt.  Kaia Meling Gabrielsen 
19. okt.  Sven Einarsen 
19. okt.  Marcus Vaage Ei ke 
19. okt.  Kevin Z ahl  

13. sep. Linn Eikeskog og Nils Arne Kvilhaug  
18.okt.   Anne Beate Hei mdal og  
  Øystein Jøsang  

STOKKASTRAND BEDEHUS 
 

Storsamling/adventsstund 
 Søndag 14 des. 

for hele fellesskapet. 
Juletrefest søndag 28 desember  

 
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN 

 
SUND BEDEHUS 

 
Søndagskolens fam.juletrefest 

lørdag 27.des. 
3.juledag kl. 17.00 

Andakt 
Sang: Sund barnekor  

 
JULEFEST 

mandag 29.des.kl.19.00 
Andakt: N.Stavenjord 

Sang: Kvalavåg Musikk 
 

ALLE HJERTELIG VELKOMMEN 
 

EIDE BEDEHUS 
 

Juletrefest for hele familien 
søndag 28.des. kl. 17.00 

Andakt:Bjarne Nilsen 
Godteposer-Gang rundt juletreet. 

 
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN  

 

Har du husket den frivillige 
KONTINGENTEN? 

HØSTBASAREN HØSTBASAREN HØSTBASAREN HØSTBASAREN 
2008200820082008    

Kopervik menighetsråd vil si TAKK til 
Kopervik handelsstand for flotte bidrag 
til  høstbasaren vår også i år! Spesielt 
takk til Eva Synnøve Dahl i menighetsrå-
det for innsatsen med å få tak i gevinster 
og selge lodder! Resultatet ble netto kr. 
40.000,- som i sin helhet går til menighe-
tens barne- og ungdomsarbeid. Takk også 
til de svært mange andre som var med å 
gjøre basaren til en koselig og givende 
kveld på så mange måter.  

 
Julens gudstjenester 

 
1. søndag i advent 30.nov. Familiegudstjeneste med dåp. Shalom medvirker,  
Lysmesse kl.19.00 
2.søndag i advent 7.desember Nattverd Gull-konfirmanter 
3.søndag i advent 14.desember Dåp + nattverd 
4.søndag i advent 21.desember De ni lesninger 
Julaften 24.desember, kl.14.00 Julaftensgudstjeneste, Siloa medvirker 
 kl.15.30 Julaftensgudstjeneste, skolekorps medvirker 
 Old timers spiller mellom gudstjenestene 
 Kl.17.00 Julaftensgudstjeneste, skolekorps medvirker 
1.juledag 25.desember Kl.12.00 Nattverd dåp 
Romjulssøndag 28.desember Dåp Nattverd 
2009 
Torsdag 1. januar Kl.19.00 Nattverd 
Kr. åpenb.dag 04.januar Høymesse Dåp 

TAKK TIL MEDLEMMER 
I SENTERSTYRET 
 
Margareth Ferkingstad,  
Lars Gaustad, 
Odd Einar Sørheim og 
Torstein Torbjørnsen 

 
er nå ferdige med sin periode i styret 
for U&A-senteret, og vel så det, for 
de har alle sittet i 5 år, mens en 
periode er på 4 år. I denne perioden 
har styret blant mye annet sørget for 
at U&A-senteret offisielt er blitt 
registrert som en stiftelse hos 
Brønnøysundregisteret. Stor takk for 
trofast innsats i et styre som  holder 
hjulene i gang t il beste for alle 
brukere av Senteret! 

AVN 

Jul i bedehusene 



 

JULEFORBEREDELSERJULEFORBEREDELSERJULEFORBEREDELSERJULEFORBEREDELSER    
PÅ KOPERVIK ALDERSHJEMPÅ KOPERVIK ALDERSHJEMPÅ KOPERVIK ALDERSHJEMPÅ KOPERVIK ALDERSHJEM 

Den Kulturelle Spaser-
stokken organiserer kon-

serter og mange andre 
aktiviteter på alders- og 
sykehjemmene i hele 

Karmøy. Dette er et nytt 
tilbud som har vært i 
sving de siste par årene.  

Ett av tiltakene står 
Karmøy Bygdekvinnelag 
for. De reiser rundt og 

holder bakstedag på  
hjemmene. 
Den 23. oktober var tre 
av dem på Kopervik 

Aldershjem. De kom med 
deig og kjevler og ga seg 

til å bake potetkaker til 
de eldre. Og de eldre som 
ville, fikk også prøve seg 

med bakstekjevlet for å  
gjenopplive gamle kuns-
ter.  Etterpå  fikk de spise 

kakene til kaffen og 
kåseri av Karin Hovden 
Bauge. Riktig en koselig 

formiddag. Og så kan 
julen komme….  
 

E.T. 

Beboere på hjemmet 

Magnhild Rundhaug og Kari Skeie 

Gurine Aues tad og Marie Langåker 

Magnhild Rundhaug - ei aktiv  dame 


