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Jeg bodde for noen år siden blant et ur-
folk der selv bestefedrene ble betraktet 
som "barn" av de som tilhørte storsam-
funnet. De hadde det ikke godt. De til-
hørte "feil" folkegruppe og snakket "feil" 
språk. Ja, de ble knapt regnet som folk 
og språket deres ble knapt betraktet som 
"menneske-språk" av de som hadde makt 
og myndighet i landet (Ecuador). India-
nerne ble bevisst holdt nede og ute. 
 
Vi kjenner gjerne på en rettferdig harme 
når vi opplever eller hører om slikt. Kun-
ne vi likevel ha kommet i skade for å 
gjøre det samme? 
 
l vår nordiske historie har vi en mørk 
side som vi til nå knapt har satt ord på. 
Vi har fordrevet og underkuet de som 
bodde både ved kysten og i innlandet før 
oss. Vi har inntil nylig ikke maktet å be-
handle de få som er igjen i nord som  
likeverdige. De har blitt behandlet som 
"barn" som skulle bli som oss jo før jo 
heller. Selv der de enda var i flertall var 
det før forbudt å snakke samisk i skole, 
skolegård og på skolevei. 
 
Har vi problemet enda nærmere? 
 
Når vi ser Jesu holdning til de som på 
hans tid var "nede og ute" aner det meg 
at vi har mye å lære. Tenk hvordan han 
løftet opp de forhatte samaritanerne både 
i ord og handling. En annen stor gruppe 
mennesker uten religiøs eller sosial  
status på Jesu tid var barna. 
 
De bar små barn til ham for at han skulle 
røre ved dem; men disiplene ville vise 
dem bort. Da Jesus så det, ble han harm 
og sa til dem : "La de små barn komme 

til meg, og hindre dem ikke! For Guds 
rike hører slike til. Sannelig, jeg sier 
dere: Den som ikke tar imot Guds rike 
likesom et lite barn, skal ikke komme 
inn i det." Markus 10,13-16 
 
Disiplene fikk nok hakeslipp da de hørte 
Jesu ord første gang. Kunne han virkelig 
mene det han sa? Det var jo å snu alt det 
gamle på hode! Det var de gamle menn 
med innsikt i Loven som var nøkkelen til 
Guds rike! Barna kunne vel ikke skjelne 
mellom rett og galt! Hva hadde vel de å 
vise til av innsikt og lovgjerninger? 
 
Jesus våget å snu de religiøse pyramide-
ne på hode. Etter hvert våget også disip-
lene å følge Jesu eksempel, men de 
trengte stadige "oppfriskningskurs" for å 
ikke skli tilbake i vanetenkning og tradi-
sjoner. 
 
Jesus løftet barna fram som eksempler 
for oss store. Eksempler til etterfølgelse 
når det gjelder vårt forhold til vår Him-
melske Far. Et forhold som bygger på tro 
og tillit. Ikke på krav og prestasjon. Ho-
vedstrømmen av den kristne kirke tok 
tidlig konsekvensen av dette ved å døpe 
hele familier og dernest nye småbarn 
som kom til. 
 
Vi som tilhører denne kirkelige hoved-
strømmen må stadig spørre oss selv: Har 
vi husket å gi barna den sentrale plass i 
våre samlinger og gudstjenester som 
Jesu ord og eksempel både åpner for og 
tilskynder oss til? 
 
Det gjelder kirkens framtid i dypeste 
forstand. 

     sogneprestens 

                spalte 
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Dåpsopplæring er å låse opp døra, åpne den, og la barna 
strømme inn i lyset. 
 
Annenhver tirsdag formiddag åpnes døra på Stokka-
strand bedehus. Og inn strømmer barn og voksne. Barna 
har niste i sekken, noen sitter på armen, noen springer fort 
og lander aldri på tross av en lettere fortvilet mor. Alle får 
navnet sitt ropt opp og får kryss i boka - så fint at du 
kom!! Det er sang, fortelling, kaffikopper, lim, maling, 
sakser og lekebiler. I halvannen time står bedehuset på 
Stranda og hopper av liv og fryd. Døra er opplåst - inne er 
det lys. 

 
Hver søndag i vår menighet er det noen som låser opp 
dørene og sier velkommen til søndagsskole!! Barna får 
gullstjerner på kortet sitt, det er sang med armer og bein 

til hjelp: ”Over berget, nedi dalen”, ”Hvem er jungelens 
konge”, ”Min båt er så liten”... Små never folder seg - slik 
gjør vi når vi ber til Jesus. Og noen forteller om Han som 
er Verdens Lys. 
 
Annenhver onsdag er Senterdøra åpen på vidt gap. Siloa 
har øvelse - alle mann på dekk - for Jesus!!! Noen synger 
av hjertens lyst, for andre er det nok å stå der - være sam-
men med alle som synger og kjenne sangen inne i seg. På 
gangen sitter de voksne småpratende og venter. Glade 
stemmer strømmer ut gjennom foldeveggene. Og det er 
som et lysstreif går gjennom rommet. 
 
Det er like før 
påske. Inn kirke-
døra kommer 
barnehagebarn -
det er invitert til 
påskevandring. 
En liten time i 
opplevelsen. Vi 
vifter med pal-
meblader på  
palmesøndag, det 
er Sakkeusmøte, 
vi vasker føttene, 
deler ferskt brød 
og  søte druer. 
Hører om den 
mørke dagen, 
kjenner salve på 
huden, møter 
engelen og  
rommet fylles av 
Hallelujakoret fra «Messias». Til slutt går hvert barn fram 
til alteret med hver sin  påskeblomst - vi tenner lys. Og 
Jesus er i rommet. 
 
To ganger i året dumper det et helt spesielt brev  i post-
kassene til deg som snart er 4 år. ”Kom til kirka!” står 
det - kom du som er 4 år - du skal få en gave. En bok - 
som handler om Line, om kirka og om Jesus, og kom til 
undretur!! Døra er åpen - vi går rundt i kirka og undrer 
oss - tar på salmetallene, kjenner med fingrene i vannet i 
døpefonten, klatrer opp på prekestolen: se så høyt!! Inn til 
skattkammeret og speiler oss i kirkesølvet, opp på galleri-
et - lytter på fuglen i orgelet, sitter på krakken og lager 

(Fortsetter på side 4) 
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Kateket Solveig Leikvoll: 

 

              DDåpsopplæringåpsopplæring  
                                                = Å låse opp døre= Å låse opp dørerr   

 
Prøvde å komme inn til deg, Gud men 

døra kunne bare de voksne rikke på 

og håndtaket var så høyt oppe 

og nøkkelen hadde kirketjeneren 

han liker ikke unger 

så jeg la løvetannen til alteret ditt 

på trappa istedet 

Når du sier at ungene skal komme 

til deg 
hvorfor lager du ikke 

bittesmå kirker da 

som bestandig er åpne ? 

                       
  - Svein Woje 



(Fortsatt fra side 3) 
egen musikk. På søndagen kommer 4-åringene fine i  

kjoler og slips. 
Alvorlige går de 
fram og får boka. 
Noen bukker 
fint, noen hopper 
litt rundt, andre 
ser sjenert i  
gulvet. Men  
navnet er sagt 
høyt. Boka er 
di - i den kan du 
lese og bli lest 
for. Den handler 
om Verdens Lys. 
 
Mange åpner 
dører. Barne-
arbeidere er  
Døråpnere. Du er 
døråpner når et 
lite barn får sitte 

på armen din og vugge til: ”Kjære Gud jeg har det godt” 
eller klappe i hendene til boblesangen. Når barnet får 
vandre rundt i midtgangen  under salmesangen, putte 
pengene i offerkisten, lime fisken på søndagsskolekortet, 
se på beibiene som blir døpt. Da åpnes det dører for  

barnet. Da får det gode tros-opplevelser, trygge tro-
sopplevelser. Frø av lys inne i seg. 
 
Noen må være de døråpnerne, noen må så de frøene. Vi 
voksne skal ta dåpsløftet alvorlig. Være armen som hol-
der barnet, være føttene som tar barnet med på kor, guds-
tjeneste, søndagsskole eller barnegruppe. Være stemmen 
som hviskesynger på sengekanten. Gå inn til det sovende 
barnet med en stille bønn og tegne korsets tegn på pan-
nen: Gud bevare deg, Jesus, pass på henne, Hellige Ånd, 
pust på han. 
 
Dette er dåpsopplæring. Dette er å åpne dører. 

 

Gå «blind» over stokker og stein i 
nesten en time. Falle baklengs en  
meter og bli tatt i mot av 20 hender. 

Klatre, dytte, trekke hverandre opp en 
vegg på nesten 4 meter. Spise selv-
laget kebab - grilla over åpen ild i et 

M  L K 
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MILK er mini lederkurs for fjorårskonfirmanter. 
 

 Lørdag 10 mai dro MILK- gjengen på - tur til Bru opplevelsessenter på 
Rennesøy.- MILK tur til Bru er: 

Solveig Leikvoll: 

"Klatre, dytte, trekke hverandre opp 
en vegg på nesten 4 meter." 

"Spise selvlaget kebab- grilla over åpen ild i et stilig steinhus, .." 

i 



 

Takk til Therese lærling!! 
 
Therese Holmen har vært lærling via Karmøy kom-
mune i ungdomsarbeid i Kopervik menighet dette 
året. Hun har hatt mange oppgaver i konfirmantar-
beidet, ten-sing og MILK-lederkurs. Nå er lærling-
kontrakten snart ute - og nye utfordringer venter. 
Om det blir 1-åringstjeneste i KFUK/KFUM  og/
eller skole er ikke bestemt ennå. Vi som har hatt 
gleden av å jobbe sammen med Therese har nytt 
godt av hennes humør, arbeidskraft og gode kolle-
gafellesskap. Hun vil bli savna, og vi ønsker henne  
lykke til med alt mulig og Guds velsignelse "med i 
kofferten".                                                                              Solveig. 

(Fortsatt fra side 4) 
stilig steinhus, klatre til 
topps i en silovegg med 
sele og tau - og klare 
det!!. En dag med mas-
se opplevelser. En  dag 
hvor vi lærer at sammen 
er vi kjempesterke og 
kjempelure. En dag 
hvor vi flytter grenser 
og kjenner at nå tør vi 
mer - i dag har jeg klart 
noe jeg ikke trodde. 
Kjenne på ømme arma-
muskler dagen etterpå. 
Joda MILK- tur er  
saker!!! 

 

PLASS TIL 
BARNA I 
KIRKEN? 

 
Kopervik kirke er nå tatt i bruk 
igjen etter brannen. Vi har hatt 5 fine 
konfirmant-gudstjenester her i april/
mai. Men altertavla er ennå ikke på 
plass, og heller ikke har det skjedd 
forandringer ellers i kirka. Kirke-
konsulent Arne E. Sæther var på be-
faring etter brannen og laget en 
planskisse over forandringer han 
ville foreslå. Ett av disse forslagene 
var en barnekrok bakerst i kirka. To 
benker ville da måtte fjernes. Menig-
hetsrådet har stilt seg positive til det-
te forslaget, men riksantikvaren har 
foreløpig ikke gitt grønt lys for noen 
forandringer. 
 
Kirketorget har tatt en prat med Ing-
eborg Ellingsen om gudstjenestene 
på Senteret i høst. Ingeborg har jo 
erfaring med barn og gudstjeneste 
ikke bare fra sine egne fem barn, 
men og med barnebarn og skolebarn.  
 
Barna roligere på Senteret 
 
- Innholdsmessig er jo familieguds-
tjenestene blitt mye mer 
"barnevennlige" de 

siste årene. Et fint tiltak er også bil-
ledbøkene ved inngangsdøren for de 
aller minste. Søndagsskoletilbudet til 
de litt større barna på vanlige preke-

søndager er også bra. Men en del 
"knåving" oppå og under benker i 
kirken har gjort at mange 
småbarnsforeldre får lite eller ingen-
ting ut av kirkebesøket. Og når de 
oppfordrer 
ungene til å prøve å sitte litt stille, 
får de ofte til svar: "Men eg ser jo 
ingenting!" 
Under vanlige gudstjenester på U-A-
senteret har jeg lagt merke til at bar-
na er roligere. De er mye mer "med" 
på det som skjer framme ved taler-
stolen. 
Kanskje kommer det av at det ikke 
er noen høye benkerygger som 
stenger for sikten? Dette var spesielt 
merkbart under avslutningsgudstje-
nestene før jul 
Små barn er avhengig av å se hva 

som skjer og hvem som sier eller 
gjør noe, 
for å følge med. Kanskje kunne noen 
familiegudstjenester bli lagt til Sen-

teret innimellom, 
siden gudstjeneste-
ne der har vist seg 
å være så vellykke-
de og å ha så god 
oppslutning. 
 
 
 
 
 

Barnekoret Shalom synger på velkomst-
festen for prostiprest Lars Harald 
Tjøstheim 

"En dag hvor vi flytter grenser 
og kjenner at nå tør vi mer- .." 
                         (Therese tør … !) 
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Kirketorget har spurt Valter 
Vorraa  om hvordan det var å 
være barn i kirka i Kopervik i 
gamle dager, og har fått 
følgende to opplevelser tilsendt: 
 
Orgeltabben 
 
I 1937, da jeg var 10 år gammel, 
”trødde” jeg orgelet i kirken, dvs 
jeg skaffet luft til belgen ved å trø 
en pedal. Fru Tollefsen var organist 
den gangen. Hun var nok litt opp i 
årene, syntes jeg, sikkert over de 
førti, så henne hadde jeg respekt 
for. 
 
Som 10-åringer flest ville gjort 
kjedet jeg meg nokså mye, men det 
som fikk meg til å holde ut var 
tanken på lønnen: en hel krone! Det 
var nok kjedsomheten som fikk 
meg til å eksperimentere litt en 
gang. Hva ville skje dersom jeg tok 

skoen under pedalen og løftet den 
opp? Det skulle jeg aldri prøvd på, 
for kroken som var festet til belgen 
innenfor orgelveggen huket seg av, 
og pedalen falt i golvet med et brak. 
Jeg fikk panikk og sprang bort til 
orgelkrakken. ”Fru Tollefsen”, 
prøvde jeg å si. ”Ikke forstyrr 
meg!” var svaret. Jeg gikk tilbake 

og så med gru på målepinnen som 
viste at belgen snart var tom. Hva 
gjorde jeg nå? 
 
Så gikk det som det måtte, belgen 
ble tom og lyden på bryllupssalmen 
døde hen. Det var nemlig bryllup 
denne lørdagen.  Fru Tollefsen 
skalv på hendene da lyden svant 
hen. ”Ka e`det så e`gale?” ”Det 
va`det eg prøvde å seia”, stotra eg 
fram. ”Du må trø!” sa hun. ”Ja, 
men….” 
 
Svigermor til bruden var fra 
Sevland. Hun var veldig sint: ”Det 
va`kje rara spelingjå,” sa hun. 
Denne gangen fikk jeg bare femti 
øre for jobben. 
 
Men dette var bare halve historien. 
Jeg fortalte nemlig om orgeltabben 
min til en kamerat, og det skulle 
jeg heller ikke ha gjort. Han gikk 
byen rundt og fortalte historien 
videre på sin måte: ”Har 
dokke`hørt då han Valter trødde 
belgen i kjerkå?  Dype stille … 
BAANNGG, sterke, milde, …..
PUUUFFF! 
 
 
Talte for tom kirke 
 
Den andre opplevelsen jeg husker 
spesielt fra kirken er fra krigens 
dager, i 1943. 
Sokneprest Ivar Åsen gikk av med 
pensjon et av de første krigsåra, og 
nazistene benyttet anledningen til å 
tilsette en nazistprest. Det var ikke 
særlig populært, og derfor ble alle 
kopervikingene enige om å boikotte 
gudstjenestene. Det virket 99,9%, - 
bare en person gikk nemlig i kirken 
i denne tiden. Det var fordi han ble 
pålagt å betjene klokkerstillingen, 
og dermed ble han nødt for å stille 
opp hver søndag. 
 
Jeg undret meg veldig på hvordan 

en slik gudstjeneste uten menighet 
ville forløpe. En søndag listet jeg 
meg inn og snek meg bort til 
svingdørene. Der ventet jeg til 
presten var kommet på talerstolen. 
Da skjøv jeg dem litt fra hverandre 
så jeg kunne se inn i kirken. Da får 
jeg et selsomt skue. Klokkeren 

sitter bak en av stolpene under 
galleriet, - helt alene- og hører 
presten tale – i tjue minutter – høyt 
og tydelig, som om kirken skulle 
være full av tilhørere.  
 
Jeg kom meg hjem uten å bli 
oppdaget. Der fikk jeg beskjed om 
at det der måtte jeg ikke prøve på 
en gang til. Det kunne provosere, 
og det gjorde en ikke ustraffet! 
Det er underlig å tenke på at denne 
presten omkom i en jernbaneulykke 
mellom Bergen og Oslo i den tiden 
han gjorde tjeneste i Kopervik 
menighet. Vi fikk ikke en ny 
nazistprest etterpå. 
 
 
 
Illustrasjoner: Heidi Elise Alfsen 

GAMLE GLIMT FRA  
KOPERVIK KIRKE  

SETT MED ET BARNS ØYNE 



 

Jeg ble anbefalt Alpha av noen på jobben. Kristendom-
men var ikke noe for meg. Jeg skulle bare gå en gang og stille 
mange kritiske spørsmål. Johnny Nygård (33), deltaker på IMI-

kirkens Alpha-kurs i  
Stavanger. 

 
Vil du vite hvorfor Johnny er glad han meldte seg på Alpha-kurset? 

Meld deg på til høstens nye kurs! 
Noen av temaene er: Hvordan kan jeg få mest mulig ut av livet? 

Helbreder Gud i dag? Hvem er Jesus? 
 

Møt andre med samme tanker som deg i et trygt og koselig miljø, 
med plass til både humor og alvor samt spennende mat! 

 
Vi starter opp torsdag 19. september klokka 19.00 - 21.30 på Ung-

doms- og alderssenteret. 
Få med deg 10 hyggelige kurskvelder fram til 20. februar og en 

weekend på Grinde.  
 

Dessuten inviteres du og dine venner sammen med kursdeltakere 
fra hele landet til en  

FESTMIDDAG 24. januar 2003! 
Alt til en svært rimelig pris.  

 
For mer informasjon og påmelding, kontakt Kari Magnussen på 

menighetskontoret på telefon 52 85 75 69, eller Odd Einar Sørheim, 
telefon 52 85 19 44. 

Andre kontaktpersoner er: Åse Munkejord, Synnøve Thorsen,  
Ingeborg Ellingsen, Håkon Andreassen og Astrid Vestvik Nilsen. 

Det eneste jeg angrer på 
er at jeg ventet så lenge.  

 
Til høsten er alle barnehager og skoler i Kopervik invitert til et 

"altertavle-prosjekt". 
 
Jeg har utfordret barnehagene/skolene til å jobbe med kirkekunst og sym-
bolikk som skal munne ut i en utstilling av "altertavler". Det er lagt noen 
kriterier for prosjektet: 
 
Altertavla skal lages over temaet: oppstandelsen/ påskemorgen. 
Altertavla skal ha samme form som det gamle bildet i kirken. 
Fri utforming og teknikk 
 
Parallelt med dette har jeg gjort avtale med formgivingslinja på Kopervik 
videregående skole om å jobbe med ny foreløpig altertavle. De starter 
prosjektet til høsten og vil lage flere forslag. 
 
Vi kan tenke oss å premiere noen av kunstverkene. 
 
Solveig Leikvoll,  kateket 

 

 
 
 

 

  
 
 
 

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 
 

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

 

 

 

 
 

DØGNVAKT 
5 2  71  5 4  4 0 

Ferkingstadgt 2 
5529 HAUGESUND 

Tor O. Klungland 
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Ruth Sunnanå Sveistrup: 
 

Søndagsskole, lek og kaffekos 
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Nærmere 70 barn er innskrevet på søndagsskolenNærmere 70 barn er innskrevet på søndagsskolen  
på Stokkastrand.på Stokkastrand.  

 
 

Annenhver søndag samles de til søndagsskole med lekestund og kaffekos. 

Et øredøvende «bråk» høres fra 
kjelleren etter endt søndagsskole-
samling i hovedsalen. For etter at 
den ordinære samlingen er over, 
er det lek, kaffe, saft og noe å bite 
i for små og store i kjelleren på 
bedehuset. De som har anledning 
blir igjen og slår av en prat og 
koser seg så lenge de måtte  
ønske.  
Nyordningen med leker og kaffe-
mat ble innført i fjor høst, og søn-
dagsskolelærerne Jorunn Bråtå 
Johnsen og Ruth Sunnanå 
Sveistrup, er imponert over opp-
slutningen. 
-- Dette har vært svært vellykket. 
Vi har en flott foreldregruppe 

som har tatt ansvar for å koke 
kaffe og lage kake. Vi kjøpte inn 
en del leker – blant annet små-
biler og  duploklosser – og leke-
teppe til å ha på gulvet, og vi 
opplever at ungene ikke vil hjem 
etter søndagsskolen, sier Jorunn 
Bråtå Johnsen. 
-- De leker, tegner og koser seg 
mens de voksne prater. Vi tror det 
er viktig med en sosial samling 
for både barn og voksne.  
Gjennom hele året har søndags-
skolen fått nye medlemmer, og nå 
er nærmere 70 barn innskrevet. 
På hver samling har det dukket 
opp nye ansikter. 
På morsdagen i februar og før 

påske ble det arrangert frokost. 
Da var det pappaene som tro til 
og kokte kaffe og  egg og stelte i 
stand flott frokostbord. 
-- Det er ikke vanskelig å få for-
eldrene til barna til å stille opp. 
Mange er veldig glad for å kunne 
hjelpe til, og det setter vi stor pris 
på, sier Jorunn Bråtå Johnsen. 
På Stokkastrand bedehus er det 
også andre samlinger for barn; 
barnegruppe annenhver tirsdag og 
fredagsklubb for 4. – 7.-
klassinger annenhver fredag. 

TRIVES: Nærmere 70 barn er skrevet inn på søndagsskolen på Stokkastrand 
bedehus. Her er en del av dem samlet til søndagsskole. 

LEK: Etter søndagsskoletimen er det 
uformell samling med leker, kaffe, saft 
og kaker i kjelleren på bedehuset.  



Lørdag 16. mars var basarda-
gen til de aktive jentene i jen-
teklubben. Nå skulle de få vise 
hva de hadde arbeidet med på 
klubbmøtene. Hver tirsdag 
hadde de kommet sammen, 
og nå skulle familie og venner 
få være med å gjøre sitt: Nem-
lig å kjøpe lodd. 

Gevinstene lå flott lagt opp på lang-
bord, mat sto klar på kjøkkenet og 
barnekoret Siloa var innbudt for å 

sette en ekstra spiss på festen. For 
festlig er det å gå på basar. Det ser 
en av alle de ivrige ansiktene som 
møter en. Og større sangglede og 
innsats enn i Siloa skal en lete lenge 
etter. De sang så taket holdt på å løf-
te seg - og det til og med uten mikro-
fon i førstningen. 
 
Små barn også verdifulle! 
Ingeborg Ellingsen talte om hvordan 
Jesus viste folk at små barn var 
verdifulle og viktige i Guds rike. 
Folk på Jesu tid regnet ikke med  
barna som ordentlig troende før de 
var 12 år. Men Jesus brydde seg om 
alle. Også de barna som var så små 
at de måtte bæres til han. Og for de 
trofaste lederne i jenteklubben var 
det kanskje litt godt å høre Jesu ord 
om: ”Det dere har gjort mot en av 
mine minste, det har dere gjort mot 
meg.” 
 
Viktig at foreldre støtter opp! 
Etter tre nye sanger var nok mange i 
koret kjempetørste, og da var det 
godt at Signy Wiksnes annonserte 
matpausen. Sammen med Eva Mes-
øy og Elin Toskedal og en aktiv støt-
tegruppe av foreldre disket de opp 

med hjemmebakst, kaffe og saft. Alt 
gikk ned på høykant. Og under selve 
trekningen hørtes like høye gisp når 
noen vant en liten koselig gevinst 
som når de større gevinstene ble 
trukket.  

Det gode frammøtet sier også sitt om 
viktigheten av denne type foreninger 
for barn. Fint om enda flere voksne 
kunne være med som medledere/
ledere for å aktivisere de unge til 
innsats for sin neste. 
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Ingeborg Ellingsen: 

Siloa synger på jenteklubbens vårbasar. 

Barnehjems-barn 
i Ukraina. 

 
Barn er den mest sårbare delen av be-
folkningen når det er nødstider i et 
land. De er avhengig av at de voksne 
rundt dem, kan sørge for hus, mat og 
klær til dem. 
Men når foreldre har vanskelig for å 
holde nøden borte fra egne barn, sier 
det seg selv hvor vanskelig situasjo-
nen er for de foreldreløse. 
 
Tro, håp og kjærlighet 
Den tverrkirkelige og diakonale THK 
stiftelsen fra Karmøy (Tro, Håp og 
Kjærlighet) var i påsken nede i Ukrai-
na med en ny hjelpesending. Industri-
byen Korosten og områdene rundt var 

målet denne gang. 
Et barnehjem som ligger nær Tsjerno-
byl hadde 300 barn. Barna her hadde 
virkelig fått merke følgene av atom-
kraftulykken: Foreldrene var døde av 
kreft etter å ha vært utsatt for stor  
radioaktiv stråling. Flere av barna 
hadde også fått kreft. De hadde nesten 
ingenting som de eide selv. De var 
glade hvis de hadde hvert sitt par sko. 
Spesielt gutteklær var mangelvare. 
Alderen på barna var 6 - 16 år, men 
mange fortsatte å bo der og hjelpe til 
etter at de hadde fylt 16. De hadde 
ikke noe annet hjem. 
 
Hva kan JEG gjøre? 
"Vi rystes alle når vi hører om hvor-
dan barn lever - bare et par-tre dagers 
bussreise fra oss. Jeg satte meg ned 

og tenkte etter om det var noe jeg 
kunne gjøre," sier Synnøve Thorsen. 
Jeg er helsesøster av yrke, og disse 
skildringene av barna på barnehjem-
met gjorde veldig inntrykk på meg. 
De trengte så sårt om midler, for det 
var mangel på alt som vi regner for 
selvfølgeligheter for våre barn. Så 
fikk jeg en ide: Ei dokke med garde-
robe er alltid en populær gevinst. Den 
kan en få inn mange penger på. Og 
som tenkt, så gjort! Dokka ble inn-
kjøpt og garnrester ble til små, "snåle" 
dokkeplagg. En venninne tente også 
på ideen. Men hun likte bedre å sy 
enn å strikke. Så nå er dokka opp-
kledd og utstyrt med både sommer- 
og vintergarderobe - ja, til og med  
bunad. 
Synnøve forteller også at flere har 
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Telefon 52 85 30 80 

Olga Hansen Kristiansen A/S 
Hovedgaten 48 
4250 Kopervik 

Tlf. 52 82 48 88 - Fax. 52 82 71 41 
Mob.: 911 78 170 - E-mail: t.g.f@frisurf.no 

Safety-Norge 
 

Kalvatrevegen 11 
 

Telefon 52 83 64 11 

 
SMIEN VERKSTED AS 

SKUDENESHAVN 
smijern og trapper 

 TLF. 52 83 64 00 / faks 52 83 64 01 
http://www.smien-verksted.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 

 

 
 
 
 
 

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 

 

      HOVEDGATA 43                                4250   KOPERVIK 
      INSTALLASJON   -   HVITEVARER    -    BELYSNING 
     AUTORISERT INNBRUDDSALARMINSTALLATØR 

   

 
 
 
 
 
 

www.seraco.no 

 
 
 
 
 

4250 KOPERVIK 

 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK                  TLF. 52 85 31 10 

(Fortsatt fra side 9) 
sagt de vil gi ekstragevinster. Det er 
fint at folk engasjerer seg. Opplegget 
med loddsalg og trekning holder vi 
på å drøfte i disse dager. I løpet av 
sommeren vil nok trekningen bli fo-
retatt. For vi satser på at sjekken til 
barnehjemmet kan følge en av de to 
hjelpesendingene som THK skal ha i 
sommer. 
 
 

Turer for alle over 16 år 
På en av turene vil det være anled-
ning for ungdom over 16 år å bli 
med. 
 
Dersom flere vil være med og støtte 
Ukraina-barnehjemmet, kan en ta 
kontakt med Synnøve Thorsen på tlf. 
52851365 eller Ingeborg Ellingsen 
tlf. 52850162. 

I.E. 

Saikoeple 
Knut Melvær, Anders Borgenvik,Odd Martin Skålnes og  Helge Ditlefsen 
http://www.saikoeple.rocks.it 

Koperviks "Tensing-band" 
Fra konserten med Mads Pedersen - se siste side 



 

   kirkelige handlinger 
  

 
 

    døpte 

 
 

    døde 

03.03        Andrine Hveding 
                 Ida Ørnes Halvorsen 
17.03        Kristian Håland 
                 Linnea Martinsen Øvrehus 
31.03        Leif Andreas Osmundsen 
                 Andrea Tangjerd 
                 Sindre Kvinnesland 
14.04        Marius Jensen Amland 
20.04        Marco Antonio Waage 
                      Saavedra 
21.04        Eirik Johnsen Eide 
                 Kristine Bårdsen 
                 Kristian Naley Brandtzæg 
 

24.04        Karen Cecilie Steensland 
                      Simonsen 
                 Heidi Mannes 
                 Cherihan-Helene Bent 
                      Lakhdar 
                 Bernhard Hansen Gaustad 
27.04        Emma Landaas Sunde 
09.05        Leif Harald Langåker 
                 Olav Sæbøe Iversen 
                 Marlene Madsen Fossdal 
                 Line Fosen Bjørstad 
                 Victoria Medhaug 
12.05        Tuva Andersen 
                 Thea Nikolaisen Engvall 

28.02         Sverre Sivertsen 
04.03         Oddbjørg Solbakken 
08.03         Anne Nordam 
12.03         Lilly Skår 
24.03         Ingrid Hagevik 
23.03         Asseline Øgård 
25.03         Anne Kristine Sund 
02.04         Martin Andreas Erland 
30.03         Tormod Kristian Boge 
04.04         Nille Helene Skår 
09.04         Karen Skår 
10.04         Svanhild Budal 
 

Fredag 14. Juni  
har Synzygus (ten-sing) noe på gang! 

 
Vi jobber med å få til en collage som skal oppføres 
i et ungdoms-arrangemang i samarbeid med  
Kopervik kulturhus. Det er planlagt ten-sing, band-
konserter, basketball, grafittikunst, sjonglering,  
gatekapell,  kafè..  
Vi håper på fint vær, masse ungdommer, liv og 
røre. 
 
Arrangemanget vil vare fra 21.00-24.00 og bli på 
området til Kopervik gamle skole, og åpent for ung-
dommer fra 8.klasse. 

Solveig L. 

Bilder fra gudstjenesten 17. mai 

Sogneprest Jon Sverre Servan Siloa medvirket som vanlig, til stor glede for menigheten. 

Bildet på første side: 

Første barnedåp etter 
gjenåpningen av Kopervik kirke, 21. april 2002. 
 
Eirik Johnsen Eide bæres av gudmor Anette Eide 
og døpes av prostiprest Lars Harald Tjøstheim. 
 
Foto: Tove Marie Sortland. 
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Redaksjonen ønsker dere 
alle en riktig god sommer! 
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Tekst og foto:  Ole Jakob Vorraa 

                Lørdag 6. april ble U&A-senteret for noen 
hektiske timer omgjort til konsertlokale. Mads 
Pedersen med band stilte opp og det samme gjorde 
Tensing-orkesteret, som etter hvert har blitt godt 
kjent under navnet ”Saikoeple”  
 
                De sistnevnte startet det hele med tett og god rock. Gutta 
(Odd Martin Skålnes, Knut Melvær, Helge Ditlefsen og Anders  
Borgenvik) har nå blitt godt samkjørte og gjorde en flott jobb som 
”startband”.  
 

   Etter en halv times tid entret Mads Pedersen og hans 4 
manns orkester scenen. Veabuen Mads har (i alle fall for en periode) 
gjort Stavangerbu av seg, og har etablert band der nede. Han ga i 
fjor ut en CD som fikk mye skrøyt, og de fleste av sangene han 
framførte var hentet fra denne. Tekst og musikk til alle sangene har 
han laget selv - musikken er melodiøs pop og de engelske tekstene 
er mye basert på egne opplevelser og erfaringer. For Mads er det 
viktig å få fram betydningen av et personlig og nært forhold til Gud, 
og at Han er med oss i alle sammenhenger.  

 
                Både Saikoeple og Mads Pedersen med band gjorde kon-
serten til en minneverdig opplevelse. Bare synd at så altfor mange 
gikk glipp av denne flotte lørdagskonserten på U&A-senteret.  

Ungdomskonsert med Mads Pedersen 
og ”Saikoeple”. 

Odd Martin  Skålnes i Tensingorkesteret  "Saikoeple" 
 (www.saikoeple.rocks.it) 


