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Alle har hørt om Noah. Han som bygget 
Noahs ark langt inne på land fordi Gud 
varslet ham om en storflom som skulle 
komme. Folk gjorde narr av Noah helt 
til det begynte å regne og vannet steg og 
steg. 
 
Men Ashas ark? Hvem er Asha? Hun er 
17 år gammel og bor i Bangladesh. Et 
tett befolket og fattig land innerst i 
Bengalbukta. Asha bor et sted der mye 
settes under vann av årlig storflom. Hun 
er med i en gruppe som redder mennes-
ker i sikkerhet for vannmassene. Du kan 
lese mer om Asha og se bilde av henne 
inne i bladet. 
 
Hvorfor er det behov for Ashas ark? 
Flom er ikke noe nytt i Bangladesh, men 
et noe varmere klima har satt mer fart på 
sommersmeltingen av snø og is i Hima-
laya-fjellene. Dermed blir den årlige 
flommen kraftigere og mange fattige 
mister hus og dyrkingsjord. 
Ved årets fasteaksjon kan vi støtte Asha 
og slike som henne i arbeidet for å hjel-
pe fattige i Bangladesh og i andre land 
som alt nå får problem som følge av et 
noe varmere klima. 
 
FNs klimapanel hevder at det er over 
90% sikkert at klimaet på jorden blir 
stadig varmere på grunn av oss mennes-
ker. Noen trekker dette i tvil. Bare 47% 
av geologene i oljeindustrien i USA me-
ner at mennesker har ansvar for klima-
endringene. Blant klimaforskerne 
(climatologists) i USA mener derimot 
hele 97% at mennesker har medansvar 
for global oppvarming. 
 
Uansett hvem av forskerne som har rett 
så er det de fattigste blant de fattige som 
må bære de største byrdene. De har lite 
eller ingen skyld i oppvarmingen, men 

de trenger hjelp 
til å omstille 
seg til lengre 
tørkeperioder, mer storm, skadeflom og 
stigende havnivå. 
 
Politikerne våre har et stort ansvar for å 
ta tak i situasjonen både nasjonalt og 
internasjonalt. Men vi kan som enkelt-
mennesker og menighet ikke sitte stille å 
se på at millioner av medmennesker i 
fattige land mister sitt livsgrunnlag. 
Særlig ille er det om det viser seg å 
henge sammen med vårt eget forbruk av 
olje, kjøtt etc.. 
 
Etter min mening bør vi gjøre tre ting: 
Bruke noe av vår rikdom til å hjelpe de 

fattigste til å omstille seg og beskytte 
seg mot konsekvensene av den opp-
varmingen som alt har funnet sted 
(og som ganske sikkert vil fortsette). 
Dette kan vi bl.a. gjøre ved å støtte 
årets fasteaksjon 31.mars. 

Påvirke våre politikere til å tenke lang-
siktig og sette klare mål og delmål på 
veien mot en bærekraftig og rettfer-
dig utvikling for alle jordens folk og 
nasjoner. 

Se på vårt eget ”fotavtrykk” i klimasam-
menheng. Vi har trolig alle medvir-
ket litt til oppvarmingen. Vi kan i så 
fall alle medvirke litt til å bremse 
videre oppvarming - selv om det bare 
er ”en dråpe i havet”. 

 
Kirkens Nødhjelp har satt disse sakene 
på dagsorden og fortjener vår støtte, 
enten vi er enige eller ikke med FNs 
klimapanel om årsakene. 
 

Varm hilsen  

Ashas ark? 
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TAKK til Astrid Vestvik Nilsen som 
har hatt redaktør-ansvaret for menig-
hetsbladet vårt i snart ni år. Ho har 
gjort eit framifrå arbeid her, og for-
tener stor takk frå oss alle! Ho har 
leda arbeidet med ryddige og syste-
matiske rutinar, hatt god innsikt og 
stor kunnskap, samt aktuell bak-
grunnsinformasjon .Menighetsbladet 
har, under hennar leiing, verkeleg 
blitt noko ein har gledd seg til å ta i 
mot, opne og lese ! 
 
Sjølvsagt har ho hatt gode med-
arbeidarar, som og fortener sin del 
av takken ! 
Tor Sjursen, den lay-out-ansvarlege, 
skal ha stor ære for sitt arbeid! Og 
han held fram på sitt felt, til glede 
for oss som skal arbeide med bladet 
framover. 
Elisabeth Thomassen har gjort ein 
flott innsats på biletsida! Godt å vite 
at ein også kan rekne med henne 

vidare. 
Ingeborg Ellingsen skal nå ha ei 
meir fristilt rolle, men er framleis 
knytta opp til redaksjonen. Det 
gleder oss også. 
Når det gjeld staben ved menighets-
kontoret, lyt vi, som før, trekke store 
vekslar på deira allsidige kapasitet. 
Vi takkar fordi dei seier seg villige 
til det! 
Vi er også i framtida opne for inn-
legg frå frivillige skribentar, ja, vi 
oppfordrar dykk til å ta pennen fatt – 
om det er noko som ligg dykk på 
hjarta ! 
 
Eg har, frå dette nummeret av, tatt i 
mot stafett-pinnen frå Astrid V.N. 
Det gjer eg med ei audmjuk kjensle, 
det blir som ”å hoppe etter Wirkola”. 
Eg har stor respekt for det ho har 
lagt ned i arbeidet med ”Kirke-
torget”. Og, når sant skal seiast, så er 
nr 1-2009, for det meste også Astrid 

sitt verk; Ho har gitt stor hjelp, nytti-
ge tips, viktige adresser, og eit mest 
fullt ferdig oppsett for dette numme-
ret av bladet. I tillegg har ho sagt seg 
villig til å vere ein spesialrådgivar 
framover. Eit utruleg godt funda-
ment for ein litt famlande nybyrjar å 
starte på. Difor sluttar eg av, som eg 
byrja, med ein stor takk til Astrid 
Vestvik Nilsen ! 

Bjørg Myksvoll Garvik 

”KIRKETORGET”    -    TANKAR VED EIT ÅRSSKIFTE. 

Det er alltid inspirerende å høre om det gode arbeidet 
som gjøres. Samtidig ønsker menighetsrådet å informere 
om vårens satsinger. Mye spennende og utfordrende ar-
beid venter. 
 
Ungdomsarbeidet, Møteplassen for funksjonshemmede 
med Downs syndrom og gudstjenesten er viktig, samt 
prosjekt GIVERTJE�ESTE.  
 
Programmet for kvelden inneholder: 

Foredrag ved Geir Toskedal: Våre drømmer for Ko-
pervik menighet. 
Resymè fra inspirasjonssamlingen i november. 
Sang av Elise Bjelland og Sonja Helene Servan 
Årsmelding og regnskap til orientering 
Menighetens strategiplan med spesiell vekt på sat-
singsområder 
Orientering om menighetens givertjeneste. Anled-

ning til å tegne seg som giver. 
Pause med GOD MAT 

En gruppe i menigheten har via menig-
hetsråd og fellesråd søkt om å få sette inn 
kopi av det gamle alterbildet i den restau-
rerte ramma som er montert på nord-
veggen i kirka. 
Etter å ha rådført seg med Riksantikvaren, 
kan Stavanger biskop godkjenne et nytt 
alterbilde, men på visse betingelser. 
Det må først finnes en kunstner som kan 
kopiere et slikt bilde tilfredsstillende, og 
kopien skal godkjennes før den kan mon-
teres inn i ramma. Dersom Stavanger bis-

kop ikke finner kvaliteten høy nok, blir 
bildet refusert, og oppdragsgiver må selv 
bære det økonomiske tapet. 
Biskopen er innforstått med at forutset-
ningene medfører en kostnads- og tidkre-
vende prosess, men anser en slik prosess 
som nødvendig for å få et kunstnerisk og 
kvalitetsmessig akseptabelt resultat. 
Saken vil bli behandlet i Karmøy kirkelig 
fellesråd i møte 25. mars, og Kirketorgets 
lesere vil bli informert om sakens utvik-
ling etter hvert.                         Kirkevergen 

Kopi av gammel altertavle 

Har du en grav i Karmøy? 
Kommunestyret har vedtatt ny 

festeavgift for gravsted. 
Fra 1. januar er årsprisen 50 kroner 
pr grav. Festeavgiften faktureres for 
10 år med 500 kr for enkelt, og 1000 
kroner for dobbelt gravsted. Første 

grav i et nytt gravsted er ikke 
avgiftsbelagt i fredningstiden som er 
20 år. Ledig grav til f.eks. ektefelle 
faktureres forskuddsvis pr 10 år. 

Se: www.karmoykirken.no 

Nytt fr
a MR 

Årsmøte 12. mars 
 

Torsdag 12.mars, kl.19.30 inviteres hele menigheten til 
årsmøte og inspirasjonssamling på U&A-senteret. 
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Ein fredagskveld i januar var bedehuset på Sund mest fullsett. G. Kallevåg både tala og song. Men hovedpersonen 
denne kvelden var nok Olav Ytreland som fortalde om livet 
til sjøs og i fiskebå-
ten. 
Dei hadde også dekka 
ein utruleg innhalds-
rik ståande buffet! Vi 
fekk i tillegg vere 
med Olaug og Einar 
Ytreland på tur til 
Ecuador. Bjarne Stor-
nes hadde leiing og 
regi. Ein flott kveld å 
få vera med på! 

Sjømanns- og bygdekveld på Sund bedehus. 

For første gang har Kirkemøtet 
vedtatt at menighetsrådsvalget 
skal skje samtidig med Stortings-
valget, mandag 14.sept. -09. I en 
overgangsfase skal nytt menig-
hetsråd bare sitte to år, frem til 
2011. Det er fordi det skal gjen-
nomføres nytt forsøksvalg i 
2011, samtidig med kommune- 

og fylkestingsvalget.  Det er fo-
reslått at de nyvalgte menighets-
rådene skal tiltre 1.oktober 2009.  
Alle som har fylt 15 år og er 
medlem av Den norske kirke, 
kan stemme ved kirkevalget. At 
valgdatoen legges til samme dag 
som Stortingsvalget er uttrykk 
for et ønske om større deltakelse 

og dermed større demokrati i kir-
ken.  
Alle medlemmer oppfordres til å 
bruke stemmeretten og gi sin 
stemme til åtte personer som en 
mener vil være gode pådrivere 
for å nære det kristne livet i Ko-
pervik menighet. Vel møtt til et 
godt valg!  

MENIGHETSRÅDSVALG 2009MENIGHETSRÅDSVALG 2009MENIGHETSRÅDSVALG 2009   

Så er vi i gang med et nytt 
semester på søndags-
skolen. Ca 10 barn i  
alderen 4 – 9 år møter  
forventningsfulle opp hver 
søndag kl. 11.15 på U-A 
senteret. Og antallet er 
stigende! 
For søndagsskolemateriel-
let fra IKO er veldig godt 

tilpasset dagens barn. Det 
inneholder mange forslag 
til måter som lederne kan 
velge å presentere teksten 
på: Fortelling til plansjer, 
tegneserier, flanellograf, 
drama, hånddokker og 
hørespill. Ungene synes 
også at de foreslåtte akti-
vitetene er veldig kjekke. 

Økonomien i søndags-
skolen er god, så vi har 
alltid noe godt å bite i. 
Sist laget hjelperne fra 
Karmøy Folkehøgskole, 
Maren Elise og Anette, 
muffens. Den dagen vi 
hørte om at Jesus stillet 
stormen, var det kuling i 
kastene. Dramatiseringen 
fikk naturlige lydkulisser 
den dagen. Etterpå brettet 
vi papirbåter og spiste 
Trines favoritter, Salte 
fisk. ”Marokkanske appel-
siner” har slått best an til 
nå.  
I år startet vi med altfor få 
voksenledere, men vi 
håper at flere i menighe-
ten skal få lyst å bli med i 
dette kjekke og viktige 
arbeidet: Å gi det glade 

budskapet videre til en ny 
generasjon. 
Kretsens søndagsskole-
sekretær er behjelpelig 
med kursing hvis vi treng-
er det. 
Så hvis du tenker at dette 
kunne være en oppgave 
for deg, må du ikke vente 
med å ringe Menighets-
kontoret.  
  I.E.  

Sprell levende 
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Her skulle det være noe for alle; 
barn, unge, voksne og eldre. Vi 
ønsker HELE menigheten velkom-
men til interessante og opplevel-

sesrike dager! Studer programmet, 
og finn det som passer for deg! 
Gudstjenesten er menighetens 
hovedsamling, og den omslutter 

denne kultur-uka. 
 
Vi gleder oss til å møte deg der 
også! 

VELKOMMEN til KIRKEDAGENE 2009 
 i tidsrommet 22. - 29. mars 

Søn 22.03,  kl.11.00  Gudstjeneste, Fiolin v/ Nina Jackson 
 kl.17.00 Felles korkonsert Siloa, Shalom, 
   Synzygus, kirkekoret 
Tirs 24.03,  kl.17.00  Speidertivoli i parken  KM-speiderne 
 kl.19.00 Kristuskransen. Trosvandring med 
   mulighet for samtale og 
   kaffe/te i sakristiet etterpå. 
Ons 25.03,  kl.10.30  Eldretreffet Kopervik i gamle dager  
    v/Alf Lundberg  
 kl.17.30  Undretur i kirken for 4-åringer. 
 kl.19.00. Foredrag om Tormod Torfæus  
   v/Sigurd Aase 
Tors 26.03, formiddag  Tonesatt altertavle 5.klasse.  

 kl.19.30  Temakveld: Se annonse i Hgsd. Avis 
Fre 27.03,  kl.19.00 KRIK og u-arrangement på senteret.  
   Ungdom, fredagsklubben 
   på Stokkastrand. 
 kl.21.00-22.30: Åpent hus   
Lør 28.03, kl.16.00-18.00: Førskolegruppe på Senteret for 
   barn med Down Syndrom  
 kl.18.30-24.00: Ungdomskveld. ”Fødselsdags-
   selskap” Einar Andreassen 
Søn 29.03, kl.11.00 Familiegudstjeneste.  Barnebibel til 4-
   åringer.  Siloa 
 kl.19.00 Konsert  Voice of Joy 

Det var med glede og stor spenning 
vi 6. desember kunne åpne dørene 
for et nytt tilbud for familier. Mål-
gruppen er familier med barn som er 
født med Downs syndrom. Vi starter 
med denne målgruppen og ser hvor 
det fører oss. Det var etter en telefon 
fra mor til Martine (3), Jeanette, at 
jeg så at dette var liv laga. Her var 
det ressurspersoner som ville være 
med å drive arrangementet og vi 
begynte å planlegge. Vi var enige 
om å komme i gang før jul, derfor 
var det naturlig med et julearrange-

ment.  
Vi ble 33 stk. første gangen. Et vir-
kelig storfamilietreff! 7 barn med 
Downs og deres familier. I januar 
var det en til og vi har fått melding 
om at det er en familie til på vei 
neste gang. Tilbudet er for hele 
Haugalandet og vi håper flere får 
vite om det etter hvert. 
Samlingene starter med en kort tros-
vandring i Kopervik kirke. Her har 
vi med viktige og enkle virkemidler. 
Vi samler oss i våpenhuset og gjør 
oss klar til opplevelser. Lavendel-

olje og røkelse gir oss en god sanse-
opplevelse her. Når dørene åpnes 
møter toner fra orgelet og Øystein 
har funnet fram klassisk musikk for 
flokken på vei mot alteret. Første 
stasjon er lysgloben og lystenning. 
Ved døpefonten hilses alle med 
korstegnet i hånden og slik symboli-
seres det at vi tar Jesus med oss 
videre – også ut i hverdagen. Ved 
alteret er det puter med blader på. 
De er gode å sitte på for den lille 
samlingen vi har foran alteret. 
Diakonen tar på seg alba og åpner 
alterbildet, tenner lysene på alteret 
og fokus er til å ta og føle på; lam-
met, de klare fargene, soloppgang-
en, himmelen… så synger vi to tre 
barnesanger om trygghet hos Gud. 
Sist men ikke minst – velsignelsen. 
Etterpå går vi bort i ungdoms 
avdelingen på senteret. Her er det 
grøt, kaffe og frukt og noen aktivi-
teter. Praten går livlig og vi kjenner 
at dette trengte alle som var der! Så 
er det bare å bli bedre kjent utover 
våren og håpe at flere har lyst å 
komme! 
Tilbudet drives av Kopervik menig-
het i samarbeid med Diakonistiftel-
sen Rogaland og kontaktperson er 
ungdomsutvikler Einar Andreassen i 
Kopervik menighet. EA 

Nytt tilrettelagt familietilbud 

Foto: Ruth Sveistrup 
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SØNDAGSKOZSØNDAGSKOZSØNDAGSKOZSØNDAGSKOZ    for ungdomfor ungdomfor ungdomfor ungdom::::    

Ungdomsutvikleren jobber nå blant 
annet med nyoppstart av Søn-
dagskoz for ungdom på senteret på 
søndagskvelder! Annenhver søndag. 
Søndager i oddetallsukene kl. 19 til 
ca 22. Ulike grupper av ungdommer 
jobber nå med innholdet i kveldene, 

og vi håper å komme i gang snart! 
Se etter plakater eller meld interesse 
for info om kveldene og andre ung-
domsarrangement til Einar på mail: 
einar.andreassen@karmoykirken.no 
så sender vi deg SMS når ting skjer. 
Vi ønsker å samkjøre tilbud for ung-

dom med blant annet Stokkastrand 
bedehus og KRIK. Det betyr at vi 
oppfordrer til å støtte opp om de 
mange og ulike tilbudene som er i 
Kopervik. Vi jobber med en bro-
sjyre for disse. God fornøyelse! Vi 
sees! 

”Lys våken, lys, lys våken, Her er det fest, 

 det er liv det er sang, Og vi synger sammen!” 

Rundt 10 000  -  11 åringer sov i kirker rundt i hele 
Norge natt til 1. Søndag i advent! Her i Kopervik fikk 
23  6. klassinger oppleve en kveld og en natt med rolle-
spillet ”kampen om lyset”. Gjennom fortelling, sang, 
måltid, IKONmaling, lek, fakkeltog, rebuser og gåter 
klarte de å bevare lyset gjennom natten og helt til søn-
dag morgen! Som hjelpere hadde de heldigvis 
”englevakter”, en gjeng ungdommer i 10.klasse. Og et 
par ”Nonner”: 

”)O))E: Et IKO) er et bilde på Gud. Det er et vindu 
inn til Guds rike! Det er som et vindu som vi kan kikke 
gjennom og se noe av Guds skjønnhet. Et vindu er slik 
at man kan se gjennom det begge veier - og da blir det 
som om Gud ser tilbake på deg! Et IKO) har også et 
hemmelig språk! Alt betyr noe i bilde, og bare de inn-
vidde kan forstå det. 

Siden dere er IKO)malere i natt, må dere få vite noen 
av hemmelighetene! )år det er bilde av Jesus med glo-
rie, ser dere ofte at det står: ”Å) OG W)”- det er 

gresk og betyr: ”den værende” eller ”jeg er”. Så står 
det ofte: ”IS OG XS” det betyr  ”Jesus Kristus Såter 
(frelseren)”. Jesus ser direkte på deg, men skjeler litt 
med det ene øyne. Det betyr at han ser overalt. Pannen 
er rynket, og det betyr visdom. )oen ganger males 
IKO)et først med gull og så med farger - slik at alt gul-
let blir dekket. Bare den som har malt det vet at det er 
gull under….” 

IKONene fikk alle som var til Gudstjeneste på søndagen 
gleden av å se. Og kanskje er det noen som 
begynner i 6. Klasse til høsten som kan tenke seg å være 
”lys våken” i kirken i desember? 

”Lys våken” 

Det ble et absolutt fullt hus på Kopervik Ungdoms 
og Aldersenter torsdag den 7.februar om kvelden. 
Da var konfirmantene samlet med sine foreldre og 
foresatte til stor rekefest. Dette med rekefest for 
konfirmantene er etter hvert blitt en tradisjon her i 
Kopervik. Og her møtte de fleste ansatte på kirke-

kontoret opp til dyst, samt en god del andre frivilli-
ge hjelpere - For det er ikke så rent lite forarbeid 
og omtanke knyttet til et slikt gedigent arrange-
ment. Alle lederne for konfirmantgruppene trødde 
til med både opplysninger -og underholdning. 

Lys våkne ”englevakter” med godt humør 
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Takk til  
Bjarne Ivar Stornes som 
har vært en trofast 
nattverdmedhjelper under 

gudstjenester i Kopervik 
kirke i mer enn 20 år. 
 
Nå har han valgt å avslutte 
denne tjenesten, og 
Kopervik menighet vil få 
uttrykke stor takk for den 
innsatsen han har gjort. 

 

Vi vil takke 
Valter Vorraa for alt han 
har lagt ned av arbeid, 
velvilje, omtanke og enga-
sjement i sitt virke som 
tekstleser og klokker i  
menigheten vår gjennom 
en årrekke. 
Han er en "ja-mann", posi-

tiv - og alltid villig til å ta 
et tak for fellesskapet. 
På den måten har han 
skapt gode vibrasjoner 
rundt seg i en stor om-
krets. Det er en rikdom for 
menigheten å ha en slik 
medarbeider, og vi er 
glade for at vi fremledes 
kan regne med deg i ulike 
sammenhenger. 
VÅR HJERTELIGSTE 
TAKK! 

Givertjenesten 
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DU har nok allerede hørt, og lest, om alt det 
spennende ungdomsutvikleren vår har satt  i 
sving. Og han har enda flere prosjekter på 
gang. 
Noe kan du lese om i dette bladet, og i neste 
nummer kommer det mer! 

For å få stillingen på plass høsten -08, måtte vi ha økonomisk 
sikkerhet for lønn i hele prosjektperioden. Derfor fikk vi en 
kausjonist. 
Men kausjonister skal, som alle vet, ikke brukes! 
Vi fikk en flott start: 

En stor gave fra et menighetsmedlem på 150.000 kr 
samarbeid med Diakonistiftelsen om arbeid i forhold til 
psykisk utviklingshemmede barn og unge bidrar til 25% av 
lønnskostnadene. 

 
�å gjenstår grasrotarbeidet.  
Den faste inntekten/givertjenesten utgjør nå kr. 26.400 pr. mnd.  
Behovet er 19.200 kr til pr. mnd  for å komme i mål. (Da er 
feriep, pensjon og arb.g.avg inkl.) 
 
Dersom 38 personer gir 500 kr/mnd fram til juli 2011, er vi i 
mål! -eller 19 personer gir 1000 kr/mnd eller 72 personer gir 
250 kr/mnd….. 
 
Takk til dere som allerede har tegnet avtale og for enkeltbidrag. 
DITT bidrag, uansett størrelse, gjør at dette viktige arbeidet 
ikke stopper opp! 
 
I våpenhuset i kirka kan du finne ferdig utfylte giroblanketter. 
BRUK dem! 
Husk du kan trekke fra kr. 12.000 i frivillige gaver, pr. år, på 
skatten. 
Vil du bruke nettbank, er kontonummeret: 3315.56.20957. 
 
Vil du være med på dette? 
Gud elsker en glad giver – og velsignelsen er stor! 
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I 2009 setter Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon fokus på 
hvordan fattige mennesker 
rammes av klimaendring-
ene. 35.000 bøssebærere 
over hele landet viser tirs-
dag 31. mars sitt engasje-
ment. Også Kopervik 
menighet deltar i aksjonen 
med nær 100 bøssebærere.  
 

En av dem som rammes hardt av følgene fra klimaend-
ringene er Asha. Hun bor på øya Manushmarar midt i 
den store elva Brahmaputra nord i Bangladesh. De 
20 000 innbyggerne på øya er vant til flommen som 
kommer hvert år. Men på grunn av klimaendringene har 
elva blitt både større og sterkere de siste årene. Og 
konsekvensene er dramatiske. Når elva stiger, borer 
vannmassene seg inn i sanden og river med seg stadig 
nye biter av øya. 
- Flommen i fjor var den største jeg kan huske å ha opp-
levd. Mange naboer mistet husene sine og alt de eide. 
Det var vondt å se, forteller Asha (17). Den unge jenta 
er med i en av ungdomsgruppene på øya som trår til i 
redningsarbeidet når det er flom.  
Reddet folk fra taket. 
Asha forteller at vannet nådde henne helt opp til hodet 
under fjorårets flom. Ungdommene måtte bruke båter 
for å redde folk som hadde klatret opp på taket og ropte 
etter hjelp. 
- Vi slet med å finne nok båter til å redde dem, men til 
slutt fikk vi heldigvis fraktet alle til et trygt sted. Deret-
ter dro jeg hjem og hentet all maten vi hadde for å gi 
den til barna. De var både redde og sultne, sier Asha.  
I fjor døde hundrevis av mennesker i vannmassene i 
Bangladesh, og nesten en million mennesker mistet 
hjemmene sine.  
Forbereder seg på ny flom. 
Vannet i elva kommer bl.a. fra isbreene og snømassene 
i Himalaya. Den globale oppvarmingen har ført til at 
mer og mer snø og is smelter, og derfor renner stadig 
større mengder vann gjennom Bangladesh. Dette ram-
mer menneskene på sandøyene hardest. 
- Vi prøver å beskytte oss på forhånd. For eksempel 
bygger vi husene oppå sandhauger slik at vannet ikke 
skal nå dem, og vi planter trær for at sandhaugene ikke 
skal skylles ut i vannet. Håpet er at færre mennesker blir 
rammet av neste storflom. Hvis vi alle er godt forberedt, 
kan vi begrense skadene, forklarer Asha.  
Sammen for å dempe skadevirkningene av 
klimaendringer.  
Kirkens Nødhjelp støtter både treplanting og sikring av 
hus på sandøyene i Bangladesh. Partnerorganisasjonen 

RDRS (Rangpur Dinajpur Rural Service) organiserer 
dessuten grupper som forberedes til aksjon når katastro-
fen rammer. Noen får ansvar for flomvarsling, andre 
driver redningsarbeid og gir førstehjelp til skadde. Det 
er én av disse gruppene Asha er med i.  
- Jeg er forberedt på at det blir flere redningsoppgaver 
på meg fremover, konstaterer Asha. Hun håper at nord-
menn, gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i mars, 
vil være med å redusere utsiktene til enda flere flom-
mer.  
- Hvis vi kan stanse klimaendringene, vil livet bli tryg-
gere for oss her på øya, sier den unge jenta.  
Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, kan du 
hjelpe mennesker som Asha så de kan stå sterkere når 

flom og ekstremvær kommer stadig hyppigere. 31. mars 
håper vi at alle i Kopervik tar vel imot våre bøssebærere 
og gir et håndslag til tusener av hverdagshelter som 
Asha i en rekke samarbeidsland!  
Klimaendringer i Bangladesh 
Man regner med at et noe varmere klima vil føre til mer 
ekstremvær. Det vil gi mer langvarige flommer i regnti-
den og mer alvorlig tørke i tørketiden i Bangladesh.  
De største flommene legger alt nå opp til to tredeler av 
landet under vann.  

(Fortsetter på side 9) 

Ashas ark 
Når flommen river bort hus og eiendeler, kaster Asha (17) seg i en båt for å berge folk og fe.  

Norske konfirmanter på besøk hos Asha 

Asha og tre venner 
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En lutheraner er nå min venn. 
“Jeg har opplevd noe i livet mitt 
som jeg aldri hadde drømt om var 
mulig. Jeg som baptistpastor sitter 
ved siden av en luthersk pastor og 
en pinsepastor. Før hadde jeg fått 
innprentet at kristne brødre fra 
andre menigheter, nesten ikke kun-
ne kalles kristne brødre og at de 
drev med vranglære.” 
Ordene kommer fra en av pastor-
ene, Nivaldo, i samarbeidskirkene 
til Misjonsalliansen. Grunnen til at 
han nå kan sitte både ved siden av 
en lutheraner og en pinsevenn er at 
gjennom arbeidet med Misjonsalli-
ansen er alle 21 kirkene representert 
med hver sin pastor i et nettverk. 
Dette nettverket styrker samholdet 
pastorene i mellom og som Nivaldo 
sier: ”Vi er jo ikke så ulike, det er 

bare snakk om hvordan vi leser Bi-
belen – alle tror vi jo på Jesus og 
alle vil vi at flere skal bli kjent med 
han. Derfor er det så berikende å 
være i nettverket sammen med 
mange ulike pastorer. Der får vi 

inspirasjon og vi lærer mer om 
hvordan drive en hensiktsdrevet 
menighet, og ikke minst åpne dør-
ene til kirka for lokalsamfunnet!” 
 
Diakoni – kjærlig-
het i handling. 
Diakonien, det å bry 
seg om sin neste, 
uansett hva han eller 
hun måtte tro på – 
det er kjernen i det 
hele. Det var det 
Jesus gjorde da han 
gikk på jorda. Han 
gjorde ikke forskjell 
på noen, for ham er 
vi alle like. Og det er 
nettopp det Misjons-
alliansen ønsker å 
hjelpe de lokale kirkene til, til å 

være der for lo-
kalmiljøet, bry 
seg, lukke opp 
dørene for hvem 
som helst.  
 
Sandaler til 
salgs. 
Alle samarbeids-
kirkene våre har 
yrkesretta kurs. 
Da kommer det 
mange damer, 
og noen menner, 
og det er kurs-

deltakerne som bestemmer hva det 
er de vil lære. Skjønnhetskurs, sy-
kurs, smykkekurs, heklekurs (og 
her snakker vi ikke om hekla duker, 
men vi snakker sandaler og vesker 
som er enkle å selge) er populære 

kurs. Ideen er å gi damer og menner 
i områdene rundt kirkene en mulig-
het til å lære noe mer. Noe de kan 
produsere og selge. Noe som kan gi 
litt mer inntekt til familien. 

Ekstrem forflytning. 
Etter 6 år her i arbeidet i Ecuador 
setter vi nå nesa mot Asia. Først blir 
det noen måneder hjemme i Norge, 
før vi i september reiser til Kam-
bodsja og nye år for Misjonsallian-
sen der. Litt fra arbeidet der vil også 
komme med i Kirktorget! 
 
Dobling av familiemedlemmer. 
I juli i fjor kom Thea og Malene (da 
1 år og 4 måneder) hjem til oss. De 
er nå snart 2 år og er født her i 
Ecuador. Takknemlighet er et ord 
som rommer for lite i en sånn over-
veldende frydefull glede. Vi gleder 
oss enormt over disse to, og er takk-
nemlige for forbønn fra dere som 
ber! 

Lina Eidsaa 

Ekstrem forandring  

Bangladesh er et av verdens fattigste og tet-
test befolkede land. Folk har begrensede res-
surser til å tilpasse seg klimaendringene.  
Havstigning gjøre stadig større områder langs 
kysten ubrukelig for tradisjonelt jordbruk 
fordi saltvann trekker inn i jordsmonnet. 
Problemet med havstigning kommer trolig til 
å øke kraftig i tiårene som kommer. Millio-
ner av mennesker må da flytte lenger inn i 
landet eller utenlands. 

(Fortsatt fra side 8) 

Vi starter kafe på Ungdoms- og alderssenteret noen lørdager denne 
våren. 
 Vi holder åpent fra 12.30 – 14.00: 21. feb.,28. mars og 9. mai. 
6.juni reiser vi på tur til Nesjatun leirsted på Bømlo. 
Program: Noe å bite i, sang, vennskap og fellesskap, 
andakt og aktiviteter. Velkommen! 
 
For spørsmål, kontakt: Einar Andreassen:  
einar.andreassen@karmoykirken.no eller 52857564 

LørdagsKafé for mennesker med utviklingshemming: 

Lånekunde Alfredo Ortega – skredder som 
bor og arbeider i bambushuset sitt. Han har fått 
sitt første lån i D-Miro og har gått til innkjøp av 

to nye symaskiner.  

Pastor Nivaldo til høyre på bildet, sammen med egen familie og Eidsaa-familien  
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-FOR PROSJEKTOR I KIRKE�. 
Kopervik er forsøksmenighet for 
den nye liturgien. Lenge har pro-
grammet for gudstjenesten blitt delt 
ut på ark. Nå er vi så heldige å ha 
fått en flott prosjektor samt midler 
til lerret i gave fra et medlem i me-
nigheten. Det betyr at også 
Kopervik har fått skriften på veg-
gen. Samtidig gir dette ulike mulig-
heter til å berike gudstjenesten med 
annet visuelt materiale. 

Med dette håper vi at alle skal kjen-
ne seg enda mer inkludert i guds-
tjenesten og ha gode muligheter for 
å delta i alt. Hjertelig takk for 
gaven! )år lerretet kommer på 
plass, er avhengig av biskopens 
endelige svar på hvor i kirkerommet 
det skal plasseres. 

 

 

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    

KJØKKENFORNYING, MIAS KJØKKEN, BAD OG GARDEROBER 
 

DU FINNER OSS PÅ BYNES - 52 85 66 87 

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

-FOR OPPUSSI�G OG 
DUG�AD i Kopervik kirke. 
Sakristiet i Kopervik kirke har lenge 
hatt behov for en skikkelig ansikts-
løftning. Da Fellesrådet fikk en til-
leggsbevilgning fra kommunen, ble 
det avsatt et lite beløp til dette for-
målet. Når det lokale næringslivet 
også var positive, har dette gitt fan-
tastiske resultater.  ASKI har gitt 
kjøkkenet, Veldes malerservice  har 
bidratt  med  50% på maling og lig-
nende, og Bygger`n  har gitt  god 
pris på golvmaterialer. 

STOR TAKK TIL ALLE 
BIDRAGSYTERE! 

Når det er sagt, må også den fantas-
tiske dugnadsgjengen på 11 perso-
ner fremheves. Rolf Koch har vært 
organisatoren som har brukt 10 

kvelder og lørdager og 55 dugnads-
timer på arbeidet ! En stor blomst til 
Rolf! Johan Stangeland og Stein 
Burghardt skal også ha stor takk for 
til sammen 71 timers arbeid. - Og 
takk til resten av dugnadsgjengen: 
Kåre Nilsen, Erling Endresen, 
Øyvind Kristoffersen, Trygve Dags-
land Knutsen, Knut Magne Gabriel-
sen, Ben Hausken, Halvor Ognøy og 
Oddvar Dankel. Totalt har det gått 
med 196 timer på 10 dugnadsdager. 
Men hva er vel en arbeider uten 
mat? Anne Marie Gaustad, Helga 
Servan og Målfrid Ytreland har stelt 
godt med arbeidsfolkene. 
Tusen takk! 
Menigheten er svært glad for alt 
som er gjort. I skrivende stund 
gjenstår bare montering av kjøk-
kenet. I februar kom endelig god-
kjenning fra biskopen. Det betyr at 
nye dugnadstimer  trenges. 
Ta kontakt med menighetskontoret 
om du har lyst til å være med. 

 
 
 
 
 

Israelsk hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND 
Tlf. 52 85 02 09 

 

 
 
 
 
 
 
 

                MEGA-bygget, tlf. 52 85 21 20 
                4250 Kopervik 

 

 
 
 
 
 

4250 Kopervik 

 

   

     

    
    
    
    
    
    

    

    

    

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK         TLF. 52 85 31 10 

KARMØY 
FOLKEHØGSKULE 

Tlf. 52 84 61 60/fax 52 84 61 61 

VI HAR FI>E 
SELSKAPSLOKALER 

 

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

Lars Haga 
Mobil 971 21 611 

 

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY 

Postboks 44 - Stangeland - 4291 Kopervik 

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

Netto fortjeneste av salget går til 
ungdomsutviklerstillingen i Kopervik menighet 

gt~~ 

gt~~ 
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 konfirmanter 

 
 
 
 

 

    vigde 

 
 
 

 

     døde 

 
 
 

 

    døpte 

  Kirkelige handlinger 

06. nov Else Marie Stenbro Gismervik 
07. nov Svein Gunnar Rasmussen 
17. nov Nils Petter Sætrevik 
22. nov Tor Gustav Iversen 
26. nov Anne Brit Kallevik 
26. nov Johan Adolf Schou 
04. des Erling Hagen 
03. des Svein Egil Olufsen 
15. des Asgjerd Olaug Lundberg 
17. des Torleiv Reidar Tollessen 
22. des Arne Arnesen 
19. des Rolf Jarle Bjørnevåg Kallevig 
06. jan Edith Jelsa 
12. jan Margit Ludvigsen 
10. jan Ståle André Stangeland 
13. jan Judith Ellen Marie Mydland 
14. jan Klara Sofie Larsen 
17. jan Bertha Larsen 
20. jan Egil Rusnes 
25. jan Lilly Pauline Brekke 
08. feb Margot Myge 

29. nov Silje Erga og Sigve Bore 

Lørdag 25. april kl.11.00 
 
Andreas Emil Tveit Liknes 
Caroline Sørheim Pedersen 
Erlend Osland Kjærgård 
Gro Anita Olsen 
Helene Salhus 
Henriette Storstein Stensen 
Janne Turid Stange 
Karoline Håkonsen 
Liv Alvestad 
Maria Haaland 
Mats Jone Munthe Høvring 
Michael Grindhaug 
Odd Inge Fikstveit Tønnesen 
Stine Marie Haaland 
Thomas Nordnes 
Tor Ingvard Sjo Wiik 
Åge Kalland 

Lørdag 25. april kl.12.30 
 
Aleksander Nylund Solvang 
Aleksander Skjold Vermundsen 
Amanda Halvorsen Stol 
Andrea Brekke 

Søndag 26. april kl.11.00 
 
Agnethe Tjøsvoll Christensen 
Andreas Jonassen Bang 
Endre Skjølingstad Thorvaldsen 
Hanne Ytreland 
Karen Helgesen 
Kristine Kvinnesland 
Maria Magnussen 
Rasmus Moldestad 
Sandra Solvig 
Silje Kristin Eide Sortland 
Tommy Bagne Blikshavn 
Thomas Hansen 
Victoria Sund 

Søndag 26. april kl.12.30 
 
Anne-Marthe Liknes 
Christoffer Hansen 
Erik Nævdal 
Erlend Larsen Løberg 
Espen Størkersen 
Kenneth Stange 
Sandra Simonsen Tangen 
Sindre Wåge 
Stian Heggelund 
Thomas Andre Bråthen 
Vegard Våga 
Åse Ytreland Vorraa 

09. nov Kevin Løften Hevrøy Avaldsnes 
16. nov Malene Brekke Vorraa 
29. nov Troy Thorsen 
30. nov Andreas Sekse Oppigard 
  Elisabeth Bertelsen 
  Jonas Hansen Tysværvåg 
  Ane Torbjørnsen Jensen 
  Thomas Dankel 
  Benjamin Våga 
  Sanne Melina Vikshåland 
14. des Henrik Vågen Gyth 
21. des Adrian Kristiansen Danielsen 
  Chris Elias Kristiansen Danielsen 
28. des Viljar Østebrød 
  Maren Paulsen 
  Nathalie Bokneberg Stange 
  Kamilla Sørlie 
04. jan Linnea Brekke Stava 
  Vilde Larsen Magnussen 
  Maja Nordbø 
  Linnea Magnussen 
18. jan Emilie Svendsen 
  Christian Kalland 
  Vebjørn Simonsen Hansen 
  Mayanne Rodriguez Torbjørnsen 
01. feb Celine Damm Ferkingstad Åkra kirke 
08. feb Ine Sofie Høines 
15. feb Nathalie Marie Namphathai 
    Larsen 
  Kristoffer Rasmussen 
  Isa Mari Hagfjäll-Lande 

Søndag 3.mai kl. 11.00 
 
Alexander Rossebø Nymark 
Anders Leknes 
Camilla Sørensen Dale 
Daniel Ørnes Halvorsen 
Eirik Magnus Hansen Mjåseth 
Helge Andre Bådsvik 

Søndag 3.mai kl. 12.30 
 
Annette Høines 
Astrid Høvring 
Brage Stangeland Sævik 
Bård André Endresen 
Camilla Louise Lanton Pettersen 
Elin Floen 
Elisabeth Lindnes 
Espen Sevland 
Helen Hovdestad 
Henrik Emil Grude Christiansen 
Karoline Lovise Hoversholm Widvey 
Kjetil Rafdal Valentinsen 
Knut Håland Skeie 
Kristin Stotesbury 
Magnus Joachim Sund 
Philip Eide Engvall 
Sandra Iselinn Haringstad Nilsen 
Sigrid Rundhaug Andersen 
Sigurd Ytreland 
Svein Helge Alne 
Tina Skår Eliassen 

Forts. lørdag 25. april kl.12.30 
 

Ane Skjelde Sund 
Anna Medhaug Yrke 
Eivind Hansen Høvring 
Gaute Jansen Lundberg 
Hans Kristian Vea 
Iselin Larsen 
John Einar Røstenskar Øvrebø 
Jostein Stormo Sund 
Katrine Brautaset 
Magnus Bendiksen 
Marianne Vedøy 
Marthe Jelsa Larsen 
Nora-Serine Fredriksen 
Olav Håstø Steinsland 
Oliver Valentinsen 
Sander Kristoffer Epland Vilhelmsen 
Susanne Aase 
Therese Pedersen Flesjå 
Vidar Huseby 

 

Forts. søndag 3.mai kl. 11.00 
 

Henrik Djønne 
Ingrid Marie Knutsen 
Ingvald Rossebø Nymark 
Ingvald Johan Welde 
Kjetil Johansen 
Martha Boge Stol 
Ruben Grindhaug Kvinnesland 
Rune Myge 
Sander Grønås 
Stein Rune Tveit 
Stine Haugen 
Vibeke Langeland Johannessen 
Vidar Kaldheim 

Endring i konfirmantlista? 
Sjekk: www.kopervikkirke.no 



 

 GULLKO>FIRMA>TER ÅRET 2008 
Søndag 7 desember var det på dagen 50 år siden årets Gullkonfirmmanter ble konfirmert i Kopervik Kirke. 
Tilsammen 79 konfirmanter ble konfirmert denne søndagen i 1958. Og de var fra Kopervik by og Stangaland 

herred. Stangaland utgjorde bedehuskretsene Stangaland, Stokkastrand, Eide, Sund og Ytreland. 

Elisabeth Thomassen 

JEG HAR E> DRØM - Dette var mottoet staben i Kopervik Menighet hadde satt opp som tema for sin 
inspirasjonssamling for frivillige medarbeidere. Kvelden var torsdag den 20 november,  

og stedet var Kopervik U.- og A. -senter. 


