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Her er Guds hus og himlens port, 
og jeg det visste ikke….." 

 

 (Norsk Salmebok nr. 573) 

Mer om muren på 
Stangaland grav-
plass side 6 

 
     Redaksjonen 

    ønsker 

   alle leserne 

  en riktig 

 god sommer 

Men hvor mange var det som visste at Stangaland Grav-
plass nettopp har fått en nydelig innramming av ekte 
Karmøystein? 

De som sitter på taket og kvitrer av hjertens lyst er 

Kristoffer, Erika, Hedda, Stina og Cecilie. 

i Menighets-barnehagen. 

Se siste side 



KOPERVIK 
MENIGHET 

 
Kopervik menighetskontor 
Sveinsvolljordet 11 (U&A-senteret) 
Postboks 14, 4291 Kopervik 
Telefon 52 85 75 69 
Telefax 52 85 75 70 
 
Kontortid: 
Tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 13.00 
 
Kopervik Ungdoms- & Alderssenter 
Sveinsvolljordet 5, 4250 Kopervik 
Telefon 52 85 07 30 
Senterets telef.automat: 52 85 04 67 
 
Sogneprest: Jon Sverre Servan 
Telefon 52 85 75 65 kontor 
Telefon 52 85 19 75 privat 
 
Kapellan: Norodd Stavenjord 
Telefon 52 85 75 67 kontor Kopervik 
Telefon 52 81 68 63 kontor Åkra 
Telefon 52 85 13 18 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 
 
Adm. Leder: Kari Magnussen 
Telefon 52 85 75 69 
Telefon 52 85 18 63 privat 
 
Kirkegårdsarbeider: 
Kjell Larsen 
Telefon 913 43 075 
 
Kontorfullmektig: Margrethe Larsen 
Telefon 52 85 75 66 
Telefon 52 85 17 34 privat 
 
Kirketjener: Birgitta Severinsen 
Telefon 52 85 11 48 privat 
 
Menighetsrådsformann: Rolf Koch 
Telefon 52 85 55 55 privat 
 
Dåpsvertinner: Tone Elin Tollessen,
Borghild Ørjansen, Liv Rita Ytreland 
Vorraa, Anne Marie Gaustad 
 
Stiftelsen Kopervik U&A senter: 
Formann: Odd Bjarne Bringaker 
Telefon 52852349 privat 
 
Kopervik menighets barnehage 
Sveinsvolljordet 1, 4250 Kopervik 
Styrer: Bodil Melkevik 
 
Stiftelsen Smørstakk (Losskøyta) 
Formann: Terje Garvik 
Forespørsler om utleie av Smørstakk: 
Simon Olsen, telefon 52850067 
Arthur Jelsa, telefon 52 85 00 08 
 
Kirkeskyss 
Telefon 52 85 55 31,  
søndag kl. 10.00-10.15 
NB! Gudstjenesteskyss kun til "vanlige 
gudstjenester" (ikke ved familie- og 
høytidsgudstjenester). 
Se kirkeannonse i Haugesunds Avis 
lørdager. 
 
Kirkeverge i Karmøy: 
Marta Lunde Medhaug 
Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) 
Post: Rådhuset, 4250 Kopervik 
Telefon 52 85 71 27 
Telefax 52 85 71 24 
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Frelse i dåpen? 
 
Jeg har nok hørt det: "Dere prester 
snakker alltid om dåpen! Kan dere ikke 
heller snakke om synd og nåde, forta-
pelse og frelse!" 
 
Det er rett nok at vi prester ofte snakker 
om dåpen! Vi bruker gjerne flere timer 
på det hver måned. Vi har dåpssamtaler 
med dåpsforeldre, dåpsundervisning 
med konfirmanter, og gudstjenester med 
dåp minst 2 ganger hver måned. Dåp og 
dåpsundervisning er en stor og viktig del 
av både prestens og menighetens liv. 
 
Fortjener dåpen så stor plass? 
 
Ser vi på Jesu eget liv, ser vi at dåp står 
sentralt både ved starten og slutten av 
hans virke. Han gikk inn under 
"Johannesdåpen" ved inngangen til sin 
offentlige tjeneste. Ved sin dåp opplevde 
han at himmelen åpnet seg, og han så 
Guds Ånd komme ned over seg som en 
due. Og det lød en røst fra himmelen: 
"Dette er min Sønn den elskede, som 
jeg har behag.i" (Matt.3,-16-17) 
Dette sprengte rammen av den gamle 
omvendelsesdåpen og peker klart fram 
mot den kristne dåp "som gjenføder og 
fornyer ved Den Hellige And." (Titus 3,5-
6). 
 
Jesus taler ofte om Guds rike som er 
kommet nær. Han taler om det nye 
Guds folk som skal leve i den nye pakt. 
Inngangen til å bli med i det nye Guds 

folk tar modell av det en kjenner fra det 
gamle Guds folk. Der var det slik at de 
som sto utenfor kunne få opplæring og 
dernest bli døpt med hele sitt hus (også 
små barn) inn i paktsfellesskapet gjen-
nom proselyttdåpen. Da Jesus hadde 
fullført frelsesverket ved sin lidelse, død 
og oppstandelse, var tiden moden for å 
innlemme nye ved dåpen til den treenige 
Gud (bl.a. Mt.28,18-20 og Ap.gj.2,37ff). 
 
Det er viktig å legge merke til at det ikke 
finnes kristen dåp uavhengig av Jesu 
frelsesverk. Det er en dåp "til hans død". 
«Har vi vokst sammen med Kristus i en 
død som er lik hans, skal vi også være 
ett med ham i en oppstandelse som er 
lik hans.» Rom.6,3ff. 
 
Dersom en taler og underviser rett om 
dåpen, så er det derfor nettopp evange-
liet som står i sentrum. Det blir da me-
ningsløst å spille dåp og frelse ut mot 
hverandre som om det var to ulike eller 
konkurrerende saker. 
 
En sa til meg nylig: "Husk, det er dåp i 
frelsen, men ikke frelse i dåpen!" Jeg vet 
ikke hvordan vedkommende tenker 
rundt dette, men for meg blir det et me-
ningsløst ordspill å splitte det opp slik. 
Jeg vil heller si det slik: Dåpen bygger 
på frelsen (Jesu frelsesverk) og frelsen 
overrekkes oss i dåpen. 
 
Er det da frelse i dåpen? Ja, hva skulle 
det ellers være den treenige Gud ville gi 

(Fortsetter på side 3) 
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(Fortsatt fra side 2) 
oss når han ved vann og sitt skape-
rord føder oss på ny og gir oss ar-
verett til sitt evige rike? 
"Ett legeme, en Ånd, likesom dere 
fikk ett håp da dere ble kalt, en Her-
re, en tro, en dåp, en Gud og alles 
Far ..." Ef.4,5-6. La oss ikke splitte 
opp det som Guds Ord holder sam-
men, selv om vi ikke alltid forstår . 
 
Luther skriver bl.a. dette om dåpen: 
"Tre ting må vi vite om dette sakra-
mentet: Først at det er Guds ord-
ning og bør holdes høyt i ære. Det 
alene ville være nok selv om det er 
en rent ytre ting …Selv om vi ikke 
hadde mer enn disse ord: "Gå der-

for ut og gjør alle folkeslag til disip-
ler, idet dere døper dem til Fade-
rens og Sønnens og Den Hellige 
Ånds navn" (Mt.28, 19), måtte vi li-
kevel ta imot den og utføre den som 
en Guds, ordning. Men nå finnes 
ikke bare budet og befalingen der, 
men også løftet. Derfor er dåpen 
mye herligere enn det Gud ellers 
har påbudt og forordnet. Den er i 
det hele tatt så full av trøst og nåde 
at himmel og jord ikke kan begripe 
det. Men til dåpen hører også at en 
tror løftet. Det mangler nemlig ing-
enting på skatten. Det det mangler 
på, er å fatte og fastholde den. Der-
for har enhver kristen nok med å 
lære seg og øve seg på å forstå hva 

dåpen innebærer. Han må alltid 
være opptatt av å bevare en fast tro 
på det dåpen tilsier og bringer, nem-
lig overvinnelse av Djevelen og dø-
den, tilgivelse av syndene, Guds 
nåde, hele Kristus og Den Hellige 
Ånd med dens gaver." 
 
Det mangler altså ingenting på den 
skatten som ligger i dåpen, men vi 
kan i åndelig hovmot eller vantro 
risikere å skusle den bort. 
 
God pinsetid og god sommer! 
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Hvorfor i all verden reiste vi egent-
lig hit til Kamerun? Hvorfor sitter vi 
her og lengter hjem, og drømmer 
om sjø og båtliv midt inne 
i Afrika? Livet hadde vært 
lettere hjemme i Norge. 
Der hadde vi hatt telefon 
som virket, internett på 
bredbånd, asfalterte veier, 
og alle ville snakket et 
språk som vi forstod. så 
hvorfor er vi her? Hvorfor 
reiser vi ikke bare hjem? 
 
Kanskje noen av dere 
som leser menighetsbla-
det i Kopervik har tenkt 
det samme? ”Hva vil de 
der nede?” Vi ser klarere 
og klarere at den viktigste grunnen 
til at vi er her, er fordi vi opplever at 
Gud har ledet oss hit, og vil at vi 
skal være her. Vi tror han vil vi skal 
bo her og gjøre en jobb i denne kir-
ken. Det er det som kalles å ha et 
kall. For oss er det ganske viktig, 
for som sagt så er det ikke så 
mange andre gode grunner til at vi 
skulle fortsette å bo her. Men opp-
levelsen av å ha et kall er da også 
grunn god nok. Det hjelper oss å 
holde ut når lengten melder seg, 

og det gir oss motivasjon og me-
ning i det vi driver på med. 
Vi tror at Gud har en plan og et kall 

for alle menneskers liv. Hvorfor er 
det bare vi misjonærer som fortsatt 
snakker om at vi har et kall til å 
gjøre det vi gjør? Uansett hva vi 
mennesker gjør så tror vi det er 
viktig å spørre Gud om han er 
enig, eller om han vil vi skal gjøre 
noe annet. Gud har store planer for 
hva han vil med våre liv, menighe-
ter og nabolag, men han trenger 
noen som er villige til å sette pla-
nene sine ut i livet. Hans problem 
er at han har bestemt seg for ikke 

å presse noen til å gjøre noe som 
de ikke vil, han bare kaller. 
 

På en måte så er vel kan-
skje vi heldige som opplever 
så klart å ha et kall til å gjøre 
det vi gjør, men vi tror Gud 
vil at andre skal føle det på 
samme måte. Det er virkelig 
å anbefale, å søke gjennom 
bønn og i Guds ord for å 
kjenne hva Gud kaller en til. 
Det er veldig meningsfyllt, 
og for oss oppveier det sav-
net av velstand og nærhet til 
familien. 
 
”Alle jeg sender deg til skal 
du gå til, og alt jeg befaler 

deg, skal du tale. Vær ikke redd for 
dem, for jeg vil være med deg og 
berge deg”, lyder ordet fra Herren. 
(Jeremia 1, 7-8) 
 
Hilsen Svanhild og Ove Sjursen 
B.P 16 
Tignéré 
Kamerun 
mail: sosjursen@eikmail.com 
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Du som er små-
barnsforelder, som 
har døpt barna dine 
og som ønsker å få 
hjelp til å holde 
dåpsløftet: 
Kopervik menighet 
har et tilbud til 
deg!! 
 
Hver søndag kl. 11 - 12 er det 
samling for barna på Ungdoms – 
og Alderssenteret! For alle barn 
som har lyst er det bare å møte 
opp!  
 
ET RESSURSSTERKT TILBUD! 
 
Hovedansvarlig er Merete Endresen, 
og sammen med seg har hun Ragnhild 
Koren, Bjørg Mydland og 
Solveig 
Sætrevik, som har an-
svar for hver sine søn-
dager. Helga Servan 
sørger for  musikk til 
sangene. Ingen tvil om 
at barna er i de beste 
hender i denne 
”timen”! 
 
FAST OPPLEGG 
 
Samlingen starter med 
prosesjon mens barna synger, og 
ender med at alterduken blir 
lagt på bordet og lyset tennes. 
På bildet her er det Sonja Ser-
van som tenner   lyset. Det er 
Bjørg Mydland som er lederen  
denne søndagen, og rundt hen-
ne står Anna og Erlend 
Osland og Trygve og Johannes 
Dagsland Knutsen. Svanhild 
Sjursen med sønnen Simon var 
og tilstede. Foreldre er nemlig og 
velkomne, spesielt hvis barna er 
svært små. 
 

ET EPLE TIL HVER 
Alle som kommer får sitt eget 
”eple”på epletreet, og der li-
mes også stjernene for hvert 
frammøte. Barna er aktivt med 
i alt som skjer. Denne sønda-
gen var det barna sjøl som for-
talte påskebudskapet på sin 
måte. Det ble som en fullgod 
preken for de voksne tilhørerne 

og gjorde et sterkt inn-
trykk.  
 
    AKTIVITETER AV 
MANGE SLAG 
 
Søndagssamlingene 
bruker Søndags-
skoleforbundet sitt 
materiell og søn-
dagsskoleblad, og 
der er det mye godt 
stoff. Barna får og 
tegne og illustrere 

dagens bibelfortelling, og beve-
gelsessanger støtter opp om bud-
skapet. De   eldre barna kan være 
med på   siste del av gudstjenesten 
i kirka om de vil, dersom der er dåp 
eller nattverd.  
 
ALLE VELKOMNE 
 
Søndagssamlingen for barn er uten 
tvil et viktig ledd i den undervisningen 
me - nigheten og foreldrene har for-

pliktet seg på å gi barna: 
”oppdra i den kristne forsakel-
se og tro”. Men her er det 
plass til mange  flere! For 
deg som ikke går i søndags-
skolen fra før av er det bare 
å komme! Og vil mor og far 
gå i kirka samtidig, så er 
det bare å ta barna med til 
søndagsamlingen! 
 
 Hjertelig velkommen, 
STORE OG SMÅ! 

L.G. 
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I salen sitter over 70 ungdommer og "gynger" med 
mens desibelen stiger opp 
mot solide høyder. 
 
Disse lørdagstreffene er 
siste tilvekst til ungdomsar-
beidet i menigheten, og ser 
ut til å kunne bli et spen-
nende og attraktivt tilbud til 
ungdommer både fra Ko-
pervik og ellers fra distrik-
tet. Det er lagt stor vekt på 
å få lokale kor til å delta på 
disse treffene, og denne 
kvelden er både "Synzygus 
og Tysvær-koret "Online" med. Petter Losnegård er 
dirigent for begge korene, og etter at hvert av korene 
har hatt sin avdeling, tar de et par sanger sammen.  
 
Felleskoret får det virkelig til å svinge i storsalen! 
 
Etter korsangen, noen allsanger og en kort andakt er 

det tid for litt å bite i. På disse kveldene serveres det 
gjerne lapper, hamburgere eller lignende og det sel-
ges brus og sjokolade. Praten går livlig, og latteren og 
småknuffingen tyder på høy trivselsfaktor! Noen driver 
rundt om på huset i større eller mindre gjenger, mens 

andre tar seg et slag biljard eller 
bordtennis. 
 
Vi håper at disse lørdagstreffene 
kan bli en møteplass for mange 
ungdommer, sier Rolf Koch, en 
av lederne for ungdomstreffene. 
Det er et ønske og et håp at vi 
med dette kan få til et lavterskel-
tilbud hvor mange kan finne sin 
plass og at de etter hvert også vil 
bli aktive i ungdomsmiljøet i me-
nigheten.                 
 

                                    Ole Jakob Vorraa 
 
 

Det er første lørdagskvelden i måneden ..Det er første lørdagskvelden i måneden ..  
.. og det høres på lang lei at det 
er ungdomstreff på U&A-
senteret. I kveld er det orkesteret 
til vårt eget tensing-kor 
"Synzygus" som drar det hele i 
gang med egenproduserte rocke-
låter!  
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Etter at den gamle kirkegårdsmuren på Stangaland 
Gravplass ble ramponert etter villmannskjøring, har det 
sett begredelig ut der i lengre tid. 

 
Men så tok Karmøy Kirkelige Fellesråd, ved kirkeverge 
Marta Lunde Medhaug, initiativet til å få laget en verdig 
mur omkring gravplassen. Tegningene til muren er la-
get av sjefsarkitekt i Karmøy kommune, Jarle Stunes. 
Og det er Skude Mursenter ved Helge Sundfør har ut-
ført arbeidet. 
 
Vi snakket med sønnen, John Kåre, som står for mu-
rerarbeidet sammen med Leif Egil Kristiansen og ma-
skinkjører Odd Helge Bøe. Han forteller at lengden på 

muren er 150 meter og det har gått med 250 kubikk-
meter stein. Arbeidstiden har vært i underkant av 3 
måneder. Steinen kommer fra steinbruddet ved Hil-
leslandsvatnet der Karmøy Naturstein tar ut opp til ca. 
16 000 kubikkmeter stein pr. år. 
 
Smijernsporten er laget av Audunn Torsteinsson ved 
Smien Verksted på Syre. Porten er plassert der den 
opprinnelige porten stod, før riksvegen ble utvidet og 
hevet. Endelig kan veien ned bakken fungere som kir-
kegårdsvei igjen. 
 
I forbindelse med prosjektet ble det, med tilskudd fra 
Statens vegvesen Rogaland, opparbeidet gang- og 
sykkelsti langs hele muren. 
 
På grunn av bruken av lokalprodusert stein, kan prisen 
i mange tilfeller nesten konkurrere med betongmur, 

 

"Her er Guds hus og himlens port,  og jeg det visste ikke….." 
(Norsk Salmebok nr. 573) 

Men hvor mange var det som visste at Stangaland Gravplass nettopp har fått en nydelig inn-
ramming av ekte Karmøystein? 
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sier John Kåre. Han forteller videre at de nå holder på 
å reise et minnesmerke på Ferkingstad formet som en 
varde og et alter. Dette skal være til minne om de som 
er omkommet på sjøen. 
 
De siste årene har vi fått mange steinete steder i kom-
munen som er verdt å avlegge et besøk. Men unn dere 

en meditasjons-
stund på Stanga-
land gravplass 
først. 
Studer flinke hen-
ders steinarbeid 
fra utsiden, åpne 
smijernsporten, 
gå ned steintrap-
pen og ta en liten 
meditasjonsrunde 
blant minnestei-
nene etter dem 
som har arbeidet 
og virket blant oss 
før.  
 
Besøket vil kan-
skje føre til både 
økt takknemlighet 
og ny inspirasjon.   
 

I.E.                             Fra steinbruddet ved Hilleslandsvatnet.    

Alle menn  
Mannsforeninga på 
U & A-senteret : 
 
For 

 
 
   
 
 
 
 

Mannsforeninga på U&A-senteret 
har eksistert i mange år.  Der møter 
dei jamt opp, menn i litt satt alder.  
Ikkje så svært ofte, men regelmes-
sig.  Møta blir avertert i avisa, så 
følg med, du som kunne tenkja deg 
å bli med ein gong. 
 
Frammøtet varie-
rer litt,  tjue-
tredve menn 
kvar gong.  Det 
går rykter om at 
dei har damer til å 
styra for seg på kjøkkenet, 
men slik var det berre før eingong.  
Idag har Ole Ellingsen erstatta da-

mene på kjøkkenet.  Og han skal 
visstnok vera minst like god....?  
 
Då me i bladet 
var der for å 
sjå, var det 
den nære 
nærings-
historia 
som stod 
på pro-
grammet.  
Generøst 
som vanleg 
hadde Mannsfo-
reninga denne gong 
lokka med heile to foredrag, eitt ved 
Fritz Olsen Sund som fortalde om 
Islandsfisket sånn midt i det hund-
reåret me alle hugsar best, og eitt 
ved Olav Ytreland som viste lysbil-
de frå Lofot-fisket.  Begge desse er 
kjende menn frå lokal-miljøet her på 
Karmøy.  Og hugse, det gjorde dei.   

 
Mellom foredraga blei det 

allsang, og alle stem-
de i med 
"Vårsildfisje", ei vise 
om det som ei slik 
vise må handla om.  

Visa er skriven av Er-
ling Nygård, ein karmøybu 

som no er borte. 
 

Det ser ut som om gubbane kosar 
seg ihop.  Nokre av dei har musi-
kalske ressursar, og kan difor ta del 

i allsongen.  Andre igjen kan til 
og med bidra med trekkspel 

og piano.  Torleif og Kåre og 
Nils drog opp.  Og om 
songen var litt famlande på 
dei første versa, så tok 
den seg litt opp etterkvart. 
Men då fiskesuppa hass 
Ole kom på bordet, var 

songen stilna heilt av igjen.  
Så blei det "folkeskulesongar" 

til slutt. 
 
Mannsforeninga er ingen lukka lo-
sje.  Nye "medlemmer" er velkom-
ne, det er som oftast på måndaga-
ne.                                            N 
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HVA ER 
ELDRETREF-
FET? 
Eldretreffet er faktisk 
eldre enn det stedet 
Treffet foregår i, 
nemlig Ungdoms-& 
Alderssenteret. Ca. 6 
år før det ble bygget 
(1978)  fant de første 
samlingene sted i et 
kjellerlokale i Stange-
land Sparebank. Det 
var sokneprest Monstad som startet 
Treffet, sammen med Lovise Breivik, 
Rigmor Meling og Odd Dankel, som 
nå alle er gått bort. 
Det er åpent for alle, og tonen er lett, 
slik at alle skal føle seg hjemme. 
Spøk og alvor går hånd i hånd. An-
tallet har øket fra 40-50 til 80-90 eld-
re, til tross for at mange av de eldste 
nå er falt fra. 
 
 
LITT HISTORIKK 
 
Lovise Breivik sto som leder i en årrekke, og hun var 
en kapasitet når det gjaldt organisering. Det var hun 
som bygde opp kjøkkentjenesten til det den er i dag, 
og etter hvert kom hår – og fotpleie til, trimgrupper, tre-
arbeid, porselensmaling (Rigmor Meling sin spesiali-
tet), i tillegg til engelsk- opplesnings- og bibelgrupper. 
Da Rigmor Meling etter hvert overtok hovedansvaret, 
ble det også arrangert to langturer pr. år med overnat-
ting langt borte i ei li, - ja, den ene plassen het virkelig 
Borteli! Fra 1998 til 1997 hadde Odd Dankel ansvaret, 
og deretter overtok Valter Vorraa. 

 
HVA GJØR VI PÅ DISSE TREFFENE? 
 
Vi begynner med trimmen, og er så heldige å ha fast 
instruktør og pianist hver gang.  Ca. 20 pensjonister i 
alderen 70-90 år deltar fast i en halvtime uten av-
brudd, - og med liv og lyst! En kan bare beundre disse 
sprekingene. Så følger sang og andakt, deretter be-
vertning, enkel men god: kaffe og vafler. Praten går 
livlig rundt bordene, og  mange lurer på om det er sjø-
mannskirka de er kommet i!  
 

EN GOD LATTER FORLENGER 
LIVET 
 
Etter kaffepausen er der gjerne 
en ”lettere” sekvens, med en 
god historie eller to, gjerne en 
prestehistorie, og latteren sitter 
løst hos de eldre. Programmet 
kan og være lødig, med nytt fra 
misjonsmarken, kåserier, diktles-
ning, barnehagebesøk med Lu-
cia-opptog. Og så synger vi 
mye, eller får sang av Husets 

Trio, Jentegjeng-
en og Gutte-
gjengen, som vi 
har begynt med i 
det siste. Hvert 
år prøver vi å få 
til tre turer, en 
om høsten og to 
om våren. Den 
siste er avslut-
ning på vårse-
mesteret. 
 

Et populært tilbud til 



Tore Thomassen 
 

FREDAG 15. JUNI kommer Tore Thomassen til Kopervik kirke og hol-
der konsert sammen med Synzigus, med sin dirigent Petter Losnegård. 
Konserten blir kl. 21.00, og etterpå blir det Åpent Hus på Senteret. Der 
blir det salg av diverse mat. Konserten er i samarbeid med Vikingfesti-
valen, og alle, spesielt ungdommer! oppfordres til å møte opp.  

 

FASTEAKSJONEN 2001 
 

Resultatet ble kr. 39 820. 
 

Takk til alle givere og til konfirmanter 
og andre hjelpere! 
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BILFORRETNING OG VERKSTED 
Salhusvn. 169 - 5501 Haugesund - Tlf. 52 72 87 00  

  
 
 
 

SKIPSEKSPEDISJON - SPEDISJON 
PB. 23, 4291 KOPERVIK 

Telefon 52 85 69 00 
 

Når det gjelder kopiering - forsøk 

KARMØY INDUSTRI’s 
KOPISENTER 

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

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

 

 

 

 

”LØNN” TIL MEDARBEIDERNE 
 
Til sammen har vi mellom 50 og 60 
frivillige medarbeidere. Disse 
”bærer” hele Eldretreffet og fortjener 
stor takk. Denne blir overbrakt bl.a. 
på Medarbeidersamlingen hver høst, 
som blir ”lønn” for strevet, - ja, hva 
skulle vi gjort uten dem? Dessuten 
har vi og en basar hver høst. Styret 

på fem tar seg av alt dette.  
Det består nå av Valter Vorraa 
(form.), Fritz Olsen (kasserer), Randi 
Simonsen (sekretær), Ester Strøm 
og Bjørg Østevik (styremedl.). Det er 
en oppgave som gir oss mye igjen. 
Som en av de eldre sa: ”Godheten 
sitter i veggene på Eldresenteret!” 
 

Valter Vorraa. 

Visste du at 14. Oktober i 
år skal det være valg på 
nytt menighetsråd?  
 
Søndag den 30. September er 
det i tillegg anledning til å for-
håndsstemme. Begge dager 
skal det skje like etter guds-
tjenesten, på Senteret. 
 
Hele valget står imidlertid i fare for å 
bli et ”spill for galleriet”, såkalt. Der 
er nemlig i skrivende stund kun 8 
personer som har sagt seg villig til å 
stille til valg. Menighetsrådet består 
av 8 faste medlemmer og 5 vara-
medlemmer. Så noe reelt valg blir 
det ikke snakk om før vi har passert 
disse 13. 
 
Derfor går nå oppfordringen ut: KAN 
DU TENKE DEG Å STILLE TIL 
VALG? 
 
Kopervik menighet trenger kanskje 
nettopp dine evner eller ”nådegaver”. 
 
Ta kontakt med noen som sitter i det 
nåværende menighetsrådet, med 

valgkomiteen eller på menighetskon-
toret. Der får du opplyst navnene på 
dem som er med nå. 
 
Hilsen oss i valgkomiteen: 
Knut Magne Gabrielsen, Olav Mag-
nussen, Åse Munkejord,  
Solveig Sætrevik og Rolf Koch. 



  

kurs 
 
 

… når og hvor? 
Alpha-samlingen går over 9 kvelder 
og en weekendsamling på Fredtun i 
november. Vi starter opp torsdag 
20/9, og har samlinger 4/10, 18/10, 
1/11, weekend 17-18/11, 29/11, 10/1 
(2002), 24/1, 7/2, 21/2 (middag). Vi 

begynner med kveldsmat på Sente-
ret kl. 19.00 og er ferdig i gruppene 
ca. 21.45. Har du spørsmål, så ta 
kontakt med Ingeborg Ellingsen 
(52850162), Odd Einar Sørheim 
(52851944) eller Kari Magnussen på 
menighetskontoret (52857569). 
Vi betaler litt for maten hver gang, + 
kr. 60,- for Apha-boken og annet 
materiell. I tillegg kommer utgifter til 
weekenden og Alpha-middagen. 
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Odd Einar Sørheim (leder):  
 

Jeg har hørt veldig mye positivt om 
Alpha fra andre menigheter hvor 
opplegget har vært benyttet, og ble 
bedt om å  være med på ledersam-
ling i Stavanger for å lære mer om 
Alpha. Jeg  ble meget inspirert og 
beriket av den weekend-samlingen. 
Ønsker å få gjennomgå mer av det-
te sammen med andre i egen me-
nighet, slik at vi sammen kan opple-
ve et godt fellesskap. 
 
 
Håkon Andreassen (medhjelper): 
 

Da jeg ble spurt om å være med-
hjelper på Alphakurs, visste jeg lite 
om hva Alpha gikk ut på. Etter å ha 

fått mer informasjon, syntes jeg det 
hørtes veldig spennende ut. Jeg hå-
per på noen utviklende og trivelige 
samlinger. 
 
 
Ingeborg Ellingsen (leder): 
 

I kirken sitter en for det meste og 
ser rygger eller profiler. På Alpha 
legger en opp til fellesskap og grup-
pesamtaler etter talen. Latter og hu-
mor er viktige ingredienser i sam-
værsformen, så en trenger ikke 
være redd for at dette blir ”stivt og 
gravalvorlig”! Samlingene starter 
alltid med et godt kveldsmåltid, la-
get av kokkelauget vårt. Bordfelles-
skapet er også viktig! 

 

Alle som le-
ter! 
 

ALPHA - kur-
set er for alle 
som vil vite 
mer om den 
kristne tro, 
eller som le-
ter etter et 
kristent felles-
skap å til-
høre. 
 
 
 

Læring og 
latter! 
 

Vi har mye å 
lære! På AL-
PHA- kurset 
går det også 
an å ha det 
moro samti-
dig som man 
lærer mer om 
den kristne 
tro. 
 
 
 

Pizza og 
Pasta! 
 

Kurskvelden 
begynner 
med en 
kveldsmat. 
Dette er en 
fin anledning 
til å bli kjent 
med hverand-
re og få nye 
venner. 
 
 
 

Hjelpe hver-
andre! 
 

I smågruppe-
ne kan vi hjel-
pe hverandre 
med å finne 
svar på de 
vanskelige 
spørsmålene. 
Samtalen kan 
gå dypere, og 
du kan få 
hjelp til dine 
spørsmål. 
 

Alle som le-
ter! 
 

Ingen spørs-
mål er for sto-
re eller for 
små, vanske-
lige eller for 
dumme. På 
ALPHA- kur-
set vil du bli 
tatt på alvor 
med alle dine 
spørsmål, 
ideer og tan-
ker. 

 
Vil du gjerne presentere 
ditt firma for "de tusen 

hjem"? 
 

Prøv en annonse i "Kirketorget"! 
Pris: kr. 700 pr 4 nr,  
- standardstørrelse. 

 
Annonsørene er en viktig økono-
misk støtte for driften av bladet. 

 
Kontakt menighetskontoret  
på telefon 52 85 75 66 eller 

faks 52 85 75 70. 
 

Bladet legges også ut på 
www.karmoykirken.no 

 
 
 
 

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 

 

 

 
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 

   
Budal Radio 

4250 Kopervik 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK                  TLF. 52 85 31 10 

"Hva med den Hellige 
Ånd?" 
"Hvordan leder Gud?" 
"Helbreder Gud i dag?" 
"Hva med kirken?" 
"Finnes det et liv etter 
døden?" 

"Hvem er Jesus?" "Hvorfor 
måtte Jesus dø?" "Hvorfor 
og hvordan skal jeg lese i 
bibelen?" 
"Hvor og hvordan skal jeg 
be?" 



 

      kirkelige handlinger 
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17.02: Kornelius Meling 
28.02: Nellie Irene Holgersen 
07.03: Lars Pedersen 
22.03: Arthur Mikal Hansen 
28.04: Margrethe Bratthammer 
26.04: Elisabeth Marie Jørgensen 
04.05: Leif Gøran Georgsen 

Møteplanen i menighetsrådet: 
28. august, 
25. september, 
23. oktober, 
20. november og 
11. desember. 
 
Møtene er åpne for alle! 

 
Renate Larsen Løberg              25.02 
Emilie Wiksnes                          11.03 
Ane Dybdahl                              11.03 
Benjamin Severin Hauge          11.03 
Knut Martin Solvig Vikingstad   11.03 
Jonas Jøsang                            25.03 
Joachim Hansen Kvinnesland   25.03 
Karen Folkedal                          25.03 
Oskar Lindtner                           25.03 
Martine Fosen Skoglund           05.04 
Heidi Marita Espeland Oftedal  05.04 
Liv Lundemoen                          05.04 
Stephanie Halvorsen                 08.04 
Helene Solhaug                         08.04 
Knut Einar Skår                         08.04 
Halvard Lyngholm Hjorteland    08.04 
Joar Wærnes Vea                     08.04 
Anders Vanvik                           16.04 
Helene Lund                              16.04 
Mathilde Hope Nes                    12.05 
Elise Fremmersvik                     13.05 
Mathias Storesletten                 13.05 
Sofie Vikene                              13.05 
Lea Djupevik Tangen                13.05 
Valdemar Kallevik                     13.05 
Ådne Olav Vihovde Walland     20.05 
Julie Bredal                               20.05 

Huskeliste: 
August: 
26. august er det NMS sin 
misjonssøndag 
September: 
2. september blir det 
menighetstur til Fredtun. 
Den begynner med familieguds-
tjeneste kl.11.00. Ta med mat og 
drikke. Se annonse når tida nær-
mer seg. 
Oktober 
Fredag 5. oktober er menighe-
tens høstbasar. Husk å sette av 
dagen! 

 
09.12: Ronny Munkejord og 
                 Lina Katrin Gustavsen 
10.05: Jan Øyvind Snørteland og 
                 Hilde Janet Svendsen 
07.04: Arnt Torkel Tangjerd og 
                 Siv Åse Rasmussen 
06.04: Simon Didriksen og  
                 Anne Mette Arntzen 
12.05: Jarle Eilertsen  og  
                 Karen Synnøve Kristensen 
18.05: Øyvind Krovik og 
                 Audny Nicolaysen 
19.05: Jostein Lønning og 
                 Hilde Steinsland 

Kopervik kirke var fint pyntet til fest 17.- mai. Det nye 
teppet kom virkelig til sin rett, omgitt av flagg, bøke-

greiner og blomsteroppsatser med 17.mai sløyfer. 
 
225 festkledde mennesker - med smått og stort, var 

møtt opp for å oppleve festgudstjenesten sammen. 
Deriblant var barnekoret Siloa, som sang mange fine 
sanger. 
 
Talen ble holdt av kateket Solveig Leikvoll, og Bjørg 
Garvik og Jon Sverre Servan leste dikt. 
 
Om ettermiddagen var det "Åpent Hus" på Senteret, 
også det fint pyntet i nasjonale farger av festkomiteen. 
 
Ca. 100 mennesker var innom, og koste seg med tradi-
sjonell 17.mai-mat: is, brus, pølser, kaker og kaffe. 
 
Leder for menighetsrådet, Bjørg Garvik, hadde 17. 
mai-hilsen. 
 
Det var mange positive tilbakemeldinger på det nye 
arrangementet med Åpent Hus, selv om nok noen øns-
ker tilbake den tradisjonelle festen.  

17 .-mai i kirka og på senteret 

  
 

    døpte 

 
 

   vigde 

 
 

    døde 

www.karmoykirken.no 
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Vi besøker Menighetsbarnehagen                  
mandag i påskeuka.  
 
 
 
 
 
 
Hei, 
hva 
er det 
dere 
gjør i 
barne-
hagen i 
dag da? 
Me gjør 
ingenting - 
for me har 
ikkje fått fir-
kanta lappar i 
dag! Firkanta 
lapper? Ja, sån-
ne som det står 
ka jobbar me ska 
ha denna vekå. 
 
De voksne forkla-
rer at de i grunnen 
har fått fri kjøkken- 
og ryddejobber 
denne uka siden 
det er så få barn  
igjen i barnehagen. 
Til vanlig er vi 26, 
sier hun. Barna er 
delt på to avdelinger 
0-3 og 3-6 år. 
 
Men noen er på jobb i grønnsakbua inne i 
hytta likevel. Kom og kjøp, epler og løk, 
før butikken stenger! Butikkdamene Ama-
lie og Signe Malin selger varene sine til 
en billig penge og vil også være med på 
bildet. 
 
Lærer dere noe her i barnehagen da? 
Ja, me lære å være snille med kve-
randre. Me må dela lekene. Men i dag 

trenge me ikkje 
det alikavel. For 
der e nok leker te 

alle.Og så god 
tid til å ta 
seg av hver 
enkelt, leg-
ger de voks-
ne til med et 
smil. Slik 
skulle vi hatt 
det det hele 
året! Det siste 
er et lite hjer-
tesukk. 
 
Men der er 

andre som også har noe 
på hjertet. Det 

sko 
vært 

flære 
menner 

her, sier 
hanen på 

taket. For 
der e ing-
en! Hva er 

det mennene 
kan gjøre i 

barnehagen 
da? Di kan 

hiva oss opp i 
lufta og ta oss 

igjen. Det e kjekt, 
det!  
 

Skulle vi koste på 
damene et body-

buildings-kurs - eller 
er det noe mer enn 
muskler ungene sav-
ner? Men uansett  
overrepresentasjo-
nen av damer; så gjør 
de en kjempefin jobb 
med ungene. Da vi 
gikk, var det hentetid 
for noen av barna. 
Noen protesterte  
heftig og mente at 
mammaen tok feil. Hun 
kom altfor tidlig denne 
dagen.  
 

I:E. 


