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"Du så meg den gang jeg var et foster,

i din bok ble alt skrevet opp;

mine dager ble dannet

før en eneste av dem var kommet.

(Salme 139, v.16)

Minnelund for 
de minste

Alle stega
Vi gjekk saman
Og ikkje såg kvarandre.
Alle dagar som sildra ut
Mellom våre fingrar.
No famlar eg i min spegel
etter andletet ditt,
ser deg som spor
i mine furer.

(Bente Bratlund Mæland)

Familien Wakwaya består av far
Hundasa, mor Tatu og barne Gadissa,
Dabala og Abdi. 

Kulesteinen er plassert på lys granittsokkel. På monumentet er det to
bronseplater med tekst fra Bibelen og diktet av Bente Bratlund Mæland
fra Os.

Måtte flykte
fra hjemlandet
Måtte flykte
fra hjemlandet
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Kopervik menighetskontor 
Sveinsvolljordet 11
Postboks 14 – 4291 Kopervik
Telefon 52 85 75 69
Telefax 52 85 75 70

KONTORTID:
Tirsdag–torsdag  kl.   10.00–13.00

Kopervik Ungdoms- 
og alderssenter
Sveinsvollsjordet 5 – 4250 Kopervik:
Telefon 52 85 07 30.

Sokneprest Jon Sverre Servan
Telefon 52 85 75 65 arbeid
Telefon 52 85 19 75 privat 

Kapellan Norodd Stavenjord
Telefon 52 85 65 67 kontor
Telefon 52 85 35 18 privat
Åkra menighetskontor: 
telefon 52 81 68 63 

Kantor Øystein Bredal
Telefon 52 85 75 72
Telefon 52 85 28 85 privat 

Kateket Solveig Leikvoll 
Telefon 52 85 75 68
Telefon 52 85 36 12 privat 

Administrativ leder 
Kari Magnussen
Telefon 52 85 75 69
Telefon 52 85 18 63 privat 

Kirkegårdsarbeider 
Thorleiv Thomassen
Mobil 913 43 075
Telefon 52 85 06 24 privat 

Kontormedarb. Margrethe Larsen
Telefon 52 85 75 66
Telefon 52 85 17 34 privat 

Kirketjener Gitta Severinsen
Telefon 52 85 11 48 privat 

Menighetsrådsformann:
Rolf Koch – Tlf. 52 85 55 55

Dåpsvertinner:
Liv Rita Y. Vorraa, Eva Stange, 
Torhild Jansen, Tone Elin Tollefsen

Senterets telefonautomat: 
52 85 04 67

Stiftelsen Kopervik U&A senter
Formann: Jacob Bråtå
Telefon 52 85 34 06 privat 

Kopervik menighets barnehage
Sveinsvollsjordet 1 – 4250 Kopervik.
Telefon 52 85 30 90
Styrer: Bodil Melkevik 

Stiftelsen Smørstakk (Losskøyta)
Formann: Terje Garvik 
Forespørsler om utleie av Smørstakk:
Simon Olsen, telefon  52 85 00 67 
Arthur Jelsa, telefon  52 85 00 08 

Kirkeskyss
Kirkeskyss-telefon 52 85 55 31 
søndag kl. 10.00–10.15.
NB! Gudstjeneste-skyss kun til 
«vanlige» gudstjenester 
(ikke ved familie- og 
høytidsgudstjenester). 
Se kirkeannonse Hgsd. Avis lørdager.

Felles kirkeverge for Karmøy:
Marta Lunde Medhaug, Rådhuset
Telefon 52 85 71 27
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ket til husstander som har
postboks.
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Inspirerende?
Det kan hende for noen og enhver at en av
og til blir trett, sliten og motløs. Det som
ellers virker greit kan bli tungt og uover-
kommelig. Så blir en invitert på besøk til
noen eller til en samlig av et eller annet
slag. En kvier seg for å gå. Har ikke tiltak
eller overskudd til å være sosial. En lar seg
dra med mer eller mindre motvillig. Så
opplever en at gnisten og humøret gradvis
vender tilbake. Ja, en drar hjem igjen med
nye krefter og nytt pågangsmot. Det var
kjekt! Dette burde vi gjøre oftere!

Hva er det som har skjedd? En har på en
eller annen måte blitt inspirert. Fått del i
noe som blåste nytt liv inn i både kropp og
sjel. Det kjennes godt! En føler at en lever
sterkere enn før. I vår tid er det ikke få
unge som søker slike insprirerende øye-
blikk i form av ekstreme opplevelser. Noen
søker dette i form av fart og spenning
(base-hopping e.l.), andre i form av kjemisk
ekstase (ekstasy e.l.).

Utfordringen til oss som menighet og kirke
er enorm på dette området. Har vi noe å
tilby unge og voksne som søker inspirasjon
og bekreftelse på at de virkelig lever? I en
internasjonal studie av 1000 menigheter i
32 ulike land (deriblant Norge) har 2 tyske
kirkeforskere bl.a. kommet til at det viktig-
ste kjennetegn ved en «god gudstjeneste»
er at den er inspirerende.  Der gudstjenes-
tene vanligvis ikke er inspirerende kommer
folk av plikt eller fordi de må av hensyn til
andre. Dersom de har en unskyldning for å
bli hjemme, griper de den med glede (lyder

det kjent?).
Når gudstjenesten derimot oppleves inspi-
rerende vekkes gradvis trangen til å
komme tilbake så ofte anledningen byr
seg. Da blir ikke gudstjenestegang et plikt-
løp, men en nødvendig rasteplass for å få
ny kveik i en ofte krevende uke.

Den nevnte undersøkelsen viser at dette
kan skje under ulike ytre former. Om det er
moderne musikk og språk eller mer tradi-
sjonelt spiller mindre rolle. Det avgjørende
er at de som leder og utgjør vertskapet i
menigheten selv er inspirert og har evne til
å formidle inspirasjon til andre. I en kristen
menighet er det en nøye sammenheng
mellom inspirasjon og Den Hellige Ånds
gjerning (Holly Spirit sier de på engelsk). Vi
kjenner ordstammen også fra ord som spi-
rituell og respirasjon. Det har med ånded-
rett, vind og ånd å gjøre. Ånden gir liv og
utruster til tjeneste.
En inspirerende gudstjeneste formidler
noe av den livskraft og frigjøring som Den
treenige Gud vet at vi trenger og ønsker å
gi oss del i. 

Hvorfor oppleves det ofte ikke slik? Kom
gjerne med innspill! Kopervik menighets-
råd har oppnevnt et gudstjenesteutvalg
som arbeider målbevisst med slike spørs-
mål. Vi ønsker av hjertet at arbeidet skal
føre til mer levende og inspirerende guds-
tjenester. Noe er på gang!

www.karmoykirken.no/test8
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Livlig gudstjeneste

Guttorm Folkedal
T I L  M I N N E

Den 6. juni i år kom et sorgens bud-
skap til alle som kjente Guttorm
Folkedal. Han mistet brått livet i en
trafikkulykke da han var på veg til
arbeidet som sjefsfarmasøyt ved
Fylkessykehuset i Haugesund, 47 år
gammel. Det totalt meningsløse ble
til en grufull virkelighet. Det lam-
met dem som sto han nær; vi greier
ikke å forstå at han ikke lenger er
hos oss, levende og engasjert, nær-
værende og livsglad. Fordi han alltid
var der en trengte han, blir tomhe-
ten så stor og ubegripelig.

For Guttorm hadde så mange jern i
ilden. Hans kristne engasjement
førte til mange og forskjellige opp-
gaver i Kopervik menighet. Her var
han aktiv i bibelgruppe og i arbeid
for de unge, som leder av ten-sing
en tid og med  konfirmantgrupper i
hjemmet. I kirkekoret var han i en
årrekke den ene av to tenorer, og

med sin sikre, klare stemme fylte
han sin plass og var nærmest uer-

stattelig. Eller han fylte kirkerom-
met med sin fine kornettklang, ved
gudstjenester eller konserter.

I den siste tida var Guttorm sterkt
opptatt av gudstjenesten. Han tok

initiativ til å opprette et gudstjenes-
teutvalg, som har fungert et års tid
og hatt flere møter med mange for-
skjellige innspill til forandringer og
variasjon. Blant annet oppmuntret
han til utprøving av nye salmer, til å
trekke lekfolk, og spesielt de unge,
mer aktivt inn i forberedelse og
gjennomføring av gudstjenesten, og
til andre tiltak, - "bare fantasien set-
ter grenser", heter det i et notat fra
utvalget i mai i år. Når Kirketorget i
dette nummeret gjerne vil vise litt
av mangfoldet i menighetens guds-
tjenesteliv, skyldes det ikke minst
den inspirasjon Guttorm har gitt oss
ved sitt gudstjenesteengasjement.
Vi håper at utvalget vil arbeide vide-
re i Guttorms ånd, og vet at den glø-
den han var tent av,  vil leve videre.
Vi lyser fred over Guttorms minne.

Red.

Mange vil nok stusse over at jentene i
fotballaget fra Zimbabwe som besøkte
Kopervik etter Norway Cup, mente at
gudstjenesten i Kopervik kirke søndag
13. august var en av de største opple-

velsene de hadde hatt under oppholdet
sitt i Norge. Den gikk foran både snøen
i Suldal, kanoturen på Fotvannet (er der

ikke krokodiller i dette vannet?), og
opplevelsen av havet for første gang -
heller ikke her var der krokodiller å
være redd for. De 12 til 14 år gamle jen-
tene, som var fra utkanten av Harare og

var gjester hos Haugesund og
Karmøy kommuner, fikk ven-
ner for livet blant jentene i
Kopervik fotballag, som var
vertskap for besøket. De fikk
og med seg hver sin skikkeli-
ge fotball da de reiste, - nå
trenger de ikke lenger sparke
på en ball av isopor med plas-
tikk surret rundt.  Det er før-
ste gang et fotballag fra
Zimbabwe besøker Norge, -
Kopervik IL fikk tildelt laget
av Norad og Norges

Idrettsforbund. Klubbleder Jan-Inge
Kolstø er takknemlig for det positive og
smidige samarbeidet med soknepresten

og staben for øvrig. Gudstjenesten, som
i utgangspunktet var satt opp som en
høymesse med dåp, ble til en spennen-
de trespråklig familiegudstjeneste med
både dans, sang og intervju med en av
lederne for gjestene. Den begynte med
prosesjon der fem av jentene fra fotbal-
lagene i henholdsvis Zimbabwe og
Kopervik ledet an og kledde alteret
med lys og blomster. 2 av vertsjentene
danset til en sang med engelsk tekst.
Sangene ble sunget vekselvis på norsk
og engelsk, og gjestene framførte
endatil en sang på "shona", deres eget
språk. Og forsamlingen var ikke snaue-
re enn at den begeistret applauderete
da lederen for Zimbabwe-laget takket
for all gjestfrihet og vennlighet de var
blitt møtt med i Kopervik. I sannhet en
gudstjeneste med fart og trøkk! 

AVN



4

Kopervik har fått en ny og vakker
gravplass, anlagt med en minne-
lund for de aller minste.

Umiddelbart etter gudstjenesten i
Kopervik den 25 juni var det vigs-
ling av den nye gravplassen og min-
nelunden på Stangeland, med van-
dring rundt den nye delen.
Kirkeverge Martha Medhaug orien-

terte, og Prost Gunnar Salomonsen
og kappelan Norodd Stavenjord sto
for vigslingen. Der var skriftlesning
ved Åse Skogland Munkejord og
Ole Jakob Ellingsen, og forsamling-
en sang "Jesus lever, graven brast",
og "Deg være ære, Herre over
dødens makt". Det ble en gripende
og svært høytidelig stund for de
noen titalls frammøtte.

- Minnelunden er ment å gjelde for
hele Karmøy, sier Marta Lunde
Medhaug, drivkraft bak opprettel-
sen. – den som ønsker det skal
kunne komme hit, sette seg på en
benk og legge blomster eller små
lapper, for eksempel, mellom stei-
nene ved minnesmerket. Det meste
skal være lov på dette stedet.
Unikt for minnelunden er rullestei-
nene som omgir steinen og gravfel-
tet. De er ment å ha en spesiell
funksjon.
- Foreldre som har mistet en nyfødt
baby, eller som har opplevd aborter,
kan løfte opp steinene, holde dem
eller kanskje bære dem bort til

gravfeltet der de små blir begravd,
selv om selve gravstedet er ano-
nymt. Det kan hjelpe til å under-
streke at den sørgende har båret en
tung bør, som han eller hun må
legge fra seg, forklarer hun.
Overarkitekt Jarle Stunes har teg-
net minnelunden, mens entrepre-
nør og anleggsgartner Jostein
Myge har utført arbeidet. De to har
også utformet og laget resten av
gravplassen.

Viser 
sivilisasjonsnivå
Utvidelsen gir plass til 1.156 nye
graver, og i tillegg 220 urneplasser i
55 graver. Det skulle dekke behovet
i Kopervik 15-20 år framover.
Anlegget er det dyreste prosjektet
menigheten har vært engasjert i
siden kirka ble bygget – det kom på
7,5 millioner kroner.
- Det er mange penger, men nå har
vi også fått et flott parkanlegg som
vi vet at folk setter pris på, sier
Medhaug.
- Hvor sivilisert et samfunn er kan
avleses utfra måten man gravlegger
sine døde, sa prost Salomonsen
under vigslingen.

I retning Mekka
På den nye gravplassen er det satt
av et uvigslet område til graver for
muslimer og folk fra andre religio-
ner. Tidligere er muslimske døde på
Karmøy blitt sendt til Stavanger,
Haugesund eller hjemlandet for å
gravlegges.
- Tradisjonen tilsier at kristne graver
ligger østvendt, mens muslimske
graver skal være vendt mot Mekka. 

Nå venter vi bare på at en imam, en
muslimsk leder, skal komme og fast-
sette retningen mot Mekka fra
Stangeland gravplass, så er også
den delen av anlegget klar til bruk,
sier en fornøyd kirkeverge.

Tove Marie Sortland

Når det gjelder kopiering – forsøk

KARMØY INDUSTRI’s 
KOPISENTER

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

LES RUBRIKKANNONSENE
UNDER «RELEGIØSE MØTER» HVER DAG

SKIPSEKSPIDISJON – SPEDISJON
PB. 23, 4291 KOPERVIK

Telefon 52 85 6900

Teknisk 
laboratorium

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

HILLESLAND
Godt utvalg i religiøse bøker fra

BØKER - PAPIR - FOTO - KONTORUTSTYR - SKOLEMATERIELL

Oasen - Kopervik - Åkrehamn - Skudeneshavn

BILFORRETNING OG VEKSTED
Salhusvn. 169 – 5501 Haugesund – Tlf. 52 72 87 00

Minnelund for de minste
og ny del på Stangaland gravplass

Vinneren av konkurransen 
på familiesiden i forrige nummer
var Lotte Marie Haavik,
Halvardshuagen 26, 5000
Haugesund. Hun har fått en kjekk
og nyttig overaskelse i posten,
Kjekt at Kirketorget også lese av
andre enn Kopervikbuen!
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Den 17 juni feiret alle speider-
gruppene i Norges Speiderforbund
på Karmøy gudstjeneste på Blixhavn
for tredje år på rad. Ca. 100 speide-
re møtte fram, opplagte og i fin
form, etter å ha ligget i telt på leir-
stedet fra fredag til søndag i tem-
melig fuktig vær. En
av lederne, Linda
Steffensen, kunne
bekrefte det inntrykk
besøkende til leiren
fikk:
- dette går bra til
tross for været, her er
bare skjønn harmoni
og alle sover om
natta! Ungene er flin-
ke og mye går av seg
sjøl.

Med andre ord så
lederne ut til å ha full
kontroll, og det til
tross for at to av dem,
Eli Seljestokken og
Ruth Odland, først
ble tatt opp som
ledere for småspei-
derne i Kopervik seint
kvelden før, i ett av
de større teltene, og
avga da det løftet
som også barna gir:
"Jeg lover, etter beste
evne, å tjene Gud,
hjelpe andre og leve etter speiderlo-
ven".  Også  småspeiderne avga
nylig dette løftet, i januar i Kopervik
kirke, med fest på Senteret etterpå,
så dette ble dermed den første lei-
ren deres.

Kateket Solveig Leikvoll hadde i
samarbeid med speiderlederne rig-
get til et alter av bjerkestammer i et
skogholt, godt bekyttet for vind og
regn. Ja så godt i skjul at noen besø-
kende som
kom etter at

klokkeklangen
hadde dødd ut,
fikk problemer

med å finne veien inn dit, og gikk
seg formelig "vill" i leirområdet.
Men speiderne var på plass i ter-
renget da gudstjenesten begynte.
Den bar preg av høytid og fest, -
uttrykket "Guds frie natur" fikk en

d y p e r e
m e n i n g .
S o l v e i g
hadde en
fin preken

om tre trær, og omgitt av trær på
alle kanter som forsamlingen var,
ble det ikke vanskelig å forstå sym-
bolikken i fortellingen for verken
ung eller gammel.

Etter gudstjenesten gikk
speiderne i gang med en
rekke aktiviteter. Og som
det går fram av det ene
bildet er det speiderne
sjøl som lager maten. Her
i  Kopervikleiren skrelles
det gulerøtter til beta-
suppe.

- Det skulle egentlig vært
lapskaus, men med litt
bernaisesaus på toppen
blir det nok kjempegodt!
Vi får bekreftet mistan-

ken om at en speider
aldri er rådvill, - og all
mat er selvsagt god mat!

Mellom putrende gryter
og ivrig vedkløyving ren-
ses det laks i Åkraleiren,
skyllet (om enn ikke fis-
ket!) i bekken som renner
gjennom leirstedet. Nå
skal de spise seg "propp-

mette" på grillet laks, torskefilet og
breiflabb med purreløk og paprika,
- nam,nam, - meny for gourmeter,
denne gang! Åkraleder Tove
Midtskog gleder seg til middagen,
og Alicia, 12 år, og Eli Marie, 13 år,
venter forventningsfullt på serve-
ringen. De storkoser seg på leir, vant
som de er med speiderlivet etter 4
og 5 år som speidere. Speiding er
kjekt!

AVN

Hver tredje nordmann 
har vært speider
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Derfor skal du 
elske innflytterne
Siden nyttår har kirkegjengere i
Kopervik observert en afrikansk
familie som flittig har funnet sin
plass i kirkebenkene. Kirketorget
ønsket å bli bedre kjent med fami-
lien og bad om et lite intervju til
bladet.

Familien Wakwaya består av far
Hundasa, mor Tatu  og barna
Gadissa, Dabala og Abdi. Flukt fra
fare for ny fengsling i Etiopia har
ført familien til det ukjente landet
i nord. En tilfeldighet at de havnet
i Norge, sier far Hundasa.

Hundasa forteller at han og kona
er vokst opp i nærheten av byen
Gedo ca 100 km sørvest for hoved-
staden Addis Abeba. Der arbeidet
han som lærer inntil 1991. 

Politiske omveltninger i 1991 førte
blant annet til at det ble offisielt
tillatt å bruke og undervise i andre
språk enn amharaspråket. Hundasa
ble engasjert i å undervise og å
oversette litteratur til sitt språk,
Oromo. Han reiste da til Addis
Abeba, mens familien ble igjen i
hjembyen.

Etter hvert ble det konflikt med
myndighetene på grunn av den

voksende interesse for oromo-
språket og oromofolkets historie
som ble skapt gjennom det arbei-
det han ble med i.Samtidig ble OLF
(Oromo Liberation Front) mer aktiv
på den politiske arena i Etiopia.
Oromofolket følte seg tilsidesatt
og uten innflytelse, selv om de er
den største folkegruppen i Etiopia
og teller ca. 25 millioner. På spørs-
mål om han måtte forlate Etiopia
av politiske årsaker forteller
Hundasa at han aldri har vært
aktivt med i OLF eller annet politisk
arbeid, men at myndighetene opp-
fattet hans arbeide med å fremme
Oromo språk og historie som en
støtte og sympati til OLF. Derfor ble
han i 1997 fengslet sammen med
140 andre og satt i konsentrasjons-
leir i en by noen mil fra Addis
Abeba, men ble sluppet fri etter 3
måneder mot å skrive under på at
han ikke mer måtte undervise i
Oromo språk og historie.

Tilbake i Addis Abeba ble han sta-
dig overvåket av politiet. Til slutt
følte han at det var for risikabelt å
bli i Etiopia, og i desember 1998
fikk han hjelp av venner til å flykte
landeveien til Kenya og Nairobi
hvor han ble registret som FN-flykt-
ning. Etter 6 måneder fikk han
også ved hjelp av venner ført sin
familie over grensen til Kenya.

Hvorfor valgte dere å komme til
Norge?
Vi visste ingen ting om Norge, bare
at det var et land langt mot nord.
I flyktningeleiren i Nairobi fikk vi
besøk av en norsk delegasjon fra
Utenriksdepartementet. De fortal-
te om Norge og forholdene der og
vi fikk inntrykk av at Norge var et
demokratisk land, hvor også barns
og kvinners rettigheter ble respek-
tert. Dette gjorde at vi valgte å be
om å få komme til Norge.

H v o r d a n
har tilpas-
ningen til
n o r s k
språk og
levemåte
vært for dere?
Vi føler at vi er blitt godt mottatt.
Det har ikke vært for vanskelig å
finne seg til rette her, men vi stre-
ver med å lære norsk Vi begynner
også å forstå litt av kulturen og
hvordan folk lever her i Norge. Vi
har særlig lagt merke til at folk i
Norge ikke er så mye og så ofte
sammen med slekt og venner som i
Etiopia. 

Hvilke forhåpninger har dere for
en fremtid her i Norge?
Vi håper at våre barn får gå på
skole her og kanskje få en utdan-
nelse. Fremfor alt håper vi at vi kan
få et arbeide slik at vi kan livnære
oss selv. Vi er glad for den hjelp vi
har fått, men vi ønsker fremfor alt
å klare oss selv.  Vi ønsker selvføl-
gelig å kunne dra tilbake til
Etiopia, men først må det skje poli-
tiske forandringer der før vi kan
vende tilbake.

Hvordan har møtet med kirken og
menigheten her i Kopervik vært?
Vi følte at mange var nysgjerrige
på hvem vi er, kanskje fordi det er
uvant for folk her å se fargede
mennesker komme til gudstjenes-
te.  Det var noen som tok kontakt
med oss, men det virker som
mange nordmenn er reserverte.
Fra vårt eget hjemland er vi vant til
at folk lettere tar kontakt med
fremmede. Vi håper og ønsker at
flere fra menigheten tar kontakt
med oss for vi vil gjerne bli kjent
med flere.

LG

5. Moseb. 10, 19

Familien sammen med Bjørg Mydland
og lars Gaustad utenfor Kopervik kirke
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-Eg er spent på kor mange som
kjem ikveld, seier Petter
Losnegård mens vi ventar på at
kormedlemmene i  Zynzigus skal
møta fram til øving nummer to
denne hausten.

-Sist gong var det 25 stykker som
møtte fram, men det er andre
gongen som er den mest spennan-
de når det gjeld frammøte, det er
då det viser seg om dei fleste er
interesserte i å fortsetta eller at
det berre hadde hyhetsinteresse
den første gongen. Han verkar
avslappa og trygg på seg sjøl når
han snakkar om kor og ungdoms-
arbeid den nye dirigenten for ten-
sing-koret i Kopervik Petter
Losnegård. Denne 34-årige
Sevlandsbuen har dirigert kor
sidan han var 18. Då var han diri-
gent for Sola Fide på Åkra. Elles
har han vor kyrkjeverge i Tysvær i
5 år og akkurat nå har han permi-
sjon frå eit datafirma. For nå driv
han med det han likar aller best,
musikk. Han er tilsett som dirigent
i 3 kor i distriktet.

-Det å få folk til å synga samen og
få det til å klinga flott, er noke av
det mest givande eg kan halda på
med, seier han med entusiasme. -
Det viktigaste i Kopervik er å få
koret til å fungera. Det må skapast
et miljø for ungdommen, og då er
det greitt å ta utgangspunkt i
noke så konkret som å synga
samen og ha det kjekt samen. Nå
vil me driva på med reine korø-
vingar, og så får me heller finna på
andre ting etter kvart. Turar, revy,
konsertar og dansegrupper er
aktiviteter ein kan ha i eit

undomsmiljø knytta til eit tensing-
kor. -Men for å få til eit godt ung-
domsmiljø både rundt koret og
elles, må det finnast voksne eller
ungdommar som tar ansvar og går
inn og gjer ein innsats. Ting gjer
seg ikkje sjøl, og ein dirigent er
berre ei brikke i eit slikt arbeid. -
Koret er åpent for alle i den rette
aldersgruppa, men me syng og
forkynner det glade budskap i
sangane våre. Dei fleste får eit
bevisst forhold til kristentrua ved å
vera med i eit slikt kor. Ofte kan
det vera det første steget inn i
menigheten og menighetsmiljøet.
Koret har allereide nå plotta inn
dei dagane Ung-messe skal arran-
gerast. I denne sammenhengen er
det naturlig at Zynzigus er med,
seier Losnegård 

-Nytt i år er også at konfirmantane
har fått tilbud om å vera med i
koret som ein del av konfirmant
opplæringa. Og 12 stykker har
meldt seg på denne typen konfir-
mantundervisning. Dessutan må
me bygga opp eit styre i Zynzigus
med folk fra koret som etter kvart
kan gå inn som vokenleiarar. 

- Og når ein har ei gruppe på 20-
30 ungdommar som kjem saman
for å synga, så fins det alltid eit
potensiale blant dei som f.eks viser
seg i gode solistar. Så det blir spen-
nande å sjå kven som slår til her i
Kopervik.

Petter Losnegård har lang erfaring
i dette arbeidet, og han veit at å
bygga opp eit godt ungdomsar-
beid krev både tid og at mange er
med på å dra lasset. Og etter kvart

som klokka nærmar seg halv åtte
denne tirsdagskvelden, kjem dei
inn den eine jenta etter den
andre. Jo, det fins nokre gutar og,
men dei steller stort sett med det
tekniske anlegget og spelar i
orkesteret. - Er det eit problem at
det er så få gutar med i koret?
-Nei, eigentleg er det ganske
naturleg, seier dirigenten. Gutar i
ungdomsskolealderen har ofte
problem med seg sjøl og stemmen
sin, men det hadde vore veldig
kjekt og miljøskapande om det
hadde vore nokre fleire gutar. Me
får håpa at når gutane ser kor
mange kjekke jenter som går i
koret, så får dei og lyst og mot til
å vera med.

På øvinga denne kvelden  var det
omtrent same antallet som sist,
nemleg rundt 25 stykker. Og då
var det 3-4 nye medlemmer. Dette
ser lovande ut! - At Petter er ein
proff dirigent, merkar me når
øvinga begynner. Medlemmene er
med frå første oppvarmingsøving.
Fra morsomme oppvarmingsø-
vingar går koret over til å synga: -
Lovsyng vår Gud, la gleden slippe
fram! Lovsyng vår Gud, la gleden
slippe fram.....

Vi ønsker koret og Petter
Losnegård lykke til, og  gleder oss
allereide til å høyra dei opptre.

AM

Petter Losnegård
- proff dirigent  på heiltid

Den nye tensing-dirigenten:



Søndag 28 mai hadde Kopervik
menighet vitjing av professor ved Det
teologiske fakultet i Oslo, Berge
Furre, kjend blant anna for boka
“Soga om Lars Oftedal”. Bokas tittel
var tema for kvelden, og det var tyde-
leg at folk kjende si besøkingstid, for
Ungdoms- og alderssenteret var full-
sett av interesserte frå alle kanter av
øya. Og dei fekk det dei hadde for-
venta: ein engasjert og entusiastisk
Furre som både underviste og under-
heldt, - folkeopplysning på sitt beste. 

“Bedehusets far” er Lars Oftedal
kalla, og med rette, - “heile
Palestinakartet spreidde han utover
Rogaland fylke”, ja Bethania
Forsamlingshus, største forsamlings-
lokale i landet, blei reist av midler
innsamla av han. Og det var fattig-
folk som støtta han, det var dei han
identifiserte seg med, i ei tid da kirka
blei dominert av embedsstanden,
jamvel om han sjølv høyrde til den
standen. I bedehuset sat alle folk
saman, uansett stand, mens i kyrkja
var den sosiale rangeringa tydeleg,
med dei rikaste øvst og dei fattigaste
nedst. Dermed leidde han samfunnet
i demokratisk lei.

Han var ein utretteleg vekkelses-
predikant, alltid på farten, som
kunne samla 10-15000 menneske
over eit par dagar, og rutebåtane blei
tatt ut av vanleg rute for å kunna gå
til “stemnestaden”, folk overnatta i
naust og under open himmel, for
“Gud hadde lova opphaldsver”, og
det slo nesten alltid til.På femten til
tjue stemne i Hardanger og Voss var
det berre regn ein gong! Å høyra det
gjorde inntrykk på forsamlinga, som
må ha gjort seg tankar om at kyrkje-
bøna om “godt og tenleg ver”
eigentleg burde innførast att.

I mars 1870 kom han til Avaldsnes
som vikarprest, og var der nesten eit
år. Det var kanskje hans lukkelegaste
år.  Frå fyrste preikesundag strøymde
folk til og fylde kyrkja, både i
Kopervik og på Avaldsnes.  Her skreiv

han også mange av salmane til sam-
linga “Basunrøst og Harpetoner”,
som kom ut like etter at han reiste
herifrå og til Skjold. Eit eksempel er
“Å at jeg kunne min Jesus prise”, som
forsamlinga song under foredraget.
På Avaldsnes gjekk han og igong med
“Vaksenskule” for den konfirmerte
ungdomen. Over tre hundre melde
seg. Der vart det forkynt, sunge og
samtala. Bortimot to hundre møte
heldt han på dei elleve månadene
han var der.

Han tok opp ein djerv kamp mot
brennevinet som flaut nokså tett her,
serleg i samband med “Prikke-
dagane” Det gjekk visst hardt for seg
både her og i Kopervik  - med drykk,
nattefriing, knivstikking og skrålande
ungdomsflokkar om nettene. På
Visnes ser det ut til at det vart vek-
king da Oftedal kom, og at det gjekk
ut over disiplinen. Arbeidarane vart
visst oppsetsige av å høyra at alle var
syndarar, og trong den samme nåden,
direktør eller gruveslusk. Han skapte
hysteri, heitte det. Så då han sidan
kom attende til Avaldsnes og ville
vitja Visnes, blei han nekta adgang.
Men elles var han openbert velkomen
overalt. Både i Kopervik og Avaldsnes
blei det samla inn underskrifter blant
folk då hans tid som vikarprest var til
endes. I Kopervik skreiv alle under, ca.
250 namn, for å få han til prest. “Vi
fyldes med Bedrøvelse naar vi tænke
paa at han skal tages fra os.”

Det gjorde inntrykk å høyra om Lars
Oftedal, sjølv om mange nok kjende
godt til han frå før. Spesielt no, når
gudstenestene i Kopervik samlar
omlag 80 til 100 besøkjane kvar sun-
dag, var det tankevekkjande å høyra
at då han i 1875 skulle opna eit nytt
forsamlingslokale i Stavanger, måtte
han leggja opninga til klokka 6
fastelavenssundag morgon, for at det
ikkje skulle bli fårleg stor trengsel i
lokalet. Alle dei 3500 som møtte fekk
då plass.

AVN
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Ungdom i Oppdrag er en tverr-
kirkelig misjonsbevegelse som
trener og sender ut ungdom for
å forkynne, undervise og inspi-

rere i noen få, utvalgte menig-
heter. I fjor høst tok Kopervik
menighet ved daværende ung-
domsarbeider Atle Mork
Bednarz og ungdomsprosjekt-
gruppa kon-
takt med UiO.
Som et resul-
tat av dette
ble Kopervik
valgt ut som et
satsningsom-
råde, og vi fikk
så et team på
besøk her
bestående av
Torunn Aalvik,
Siren Roland,
Jostein Ørum og Petter Hansen,
som til sammen besøkte menig-
heten 6 ganger i løpet av høs-
ten og våren.

Disse ungdommene har så del-
tatt på flere gudstjenester,
både innen-og utendørsmøter
og også på weekender med
sang, forkynnelse og vitnes-
byrd. Vi som har vært så heldige
å få høre dem opplevde at de

både enkeltvis og som team
syntes å leve nær Jesus og i pakt
med Guds ord, og det ble som
en vitamininnsprøytning å høre

dem. I slutten
av juni tok
Siren initiativ
til en ukes
såkalt  ”bønne-
vandring” i
Kopervik og
omegn. Det var
Siren og to
andre som del-
tok, og på
kveldstid ble
det arrangert

bønn-og lovsangsmøter på
Ungdoms-og alderssenteret,
siste kvelden også på bedehuset
Siren ønsket dette siste besøket
før ferien fordi, som hun  selv

uttrykte det, hadde fått ”hjerte
for” Kopervik og Karmøy. Hun
ønsket og ba om at menneske-
ne her måtte bli enda mer glad
i Jesus og fylt av hans kjærlig-
het, slik at de også kunne bli
mer glad i hverandre. Og til det
er det ikke vanskelig å legge til
et : amen! Velkommen igjen til
Kopervik, UiO!

Helga Servan.

Inspirerende 
besøk av Uio-team

Hilsen fra :

Ove og Svanhild
Sjursen
Jeg var spent på å komme hjem til
Norge på ferie etter å ha bodd i
Kamerun i 1 1/2 år. Mye har skjedd
med oss i kamerun, og mye har
skjedd her hjemme. Det var selv-
sagt veldig kjekt å treffe familien
igjen, både for oss voksne og
Simon (4) og Astrid (2 1/2).
Situasjonen har ikke vært så god i
Kamerun den siste tiden. Det har
vært en økning i kriminalitet, og
en del av det har vært rettet mot
oss misjonærer. Landet er i økono-
miske nedgangstider, og da blom-
strer vinningsforbrytelsene opp.
Noen av misjonærkollegene våre
har vært utsatt for væpnet ran, og
det har gått sterkt inn på oss alle.
Dette har selvagt gjort at vi lever
med en viss usikkerhet, og må ta
våre forholdsregler. Vi har for vår
del ikke opplevd verken ran eller
overfall, og vi føler oss trygge i
Tignére, der vi bor. Mange har
spurt om hvordan det går, og om
det er farlig å være i Kamerun.
Men da svarer vi, nei. Dersom det
blir farlig å være der, kommer vi
hjem. Nå gleder vi oss til å komme
oss av gårde til Kamerun igjen. Vi
har en fin sommer med familien
og vennene våre bak oss, og ser
frem mot en spennende høst. Både
Svanhild og jeg har mange planer
for arbeidet. Så takk for denne
gang alle sammen, vi skal prøve å
holde kontakten med menigheten
vår, selv om avstanden er lang.
Lykke til med høsten og vinteren.
For oss begynner tørketiden i
November, med varme fine dager
uten en regndråpe helt fram til
april. Er det noen som misunner
oss?

Hilsen Ove Sjursen

Og familien er på plass igjen i
Tignére og i fin form, har vi
fått vite.

red
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Terje Garvik
mjuk båtmann med sykkel

Ein båt er ein bil 
utan hjul, men hjul 
har då også ein sykkel

Ein båt er ein bil 
utan hjul, men hjul 
har då også ein sykkel

For ein heil del år sidan skaffa Kopervik menighet
seg noko så kjerkeleg som eit skip (båt). Kanskje
passa det seg med eit handfast symbol på den
lange reisa som livet er. Og andre kjerker har
gjerne eit kjerkeskip hengande under taket, men
ikkje vår.

- Men var “Smørstakk”, menighetsbåten, meint å
skulle verte nytta av oss, pilegrimane, til turar på
bøljene, Terje?
- Ja, frå først av kanskje, men dei to siste somra-
ne har han vore leigt vekk til Borgøy Sjøhus som
brukar han til å frakte gjester til Borgøy, særleg
for reisegrupper.

Men båten ligg no i Kopervik igjen, så no er me
klare til å leiga ut til dei som er interesserte, til
skular, lag, klubbar o.l. Men om desse kanskje
ikkje vil måtte betale så mykje i leige, så må pri-
vate bedrifter leggja ut litt meir for ein kveld.

- Men til menighetsbruk er båten nyttig?
- Viss menigheten ville har brukt den oftare,
hadde vel det blitt den vanlegaste bruken, men
så mykje etterspørsel blir det nok ikkje. Eit år
skulle ein guteklubb ha båten på ein tur, men så
blei dette utsett på grunn av dårleg ver og ekkel
vind. Ny tur blei fastsett, men det same hende på
nytt, og ein gong til. Slikt blir for vanskeleg når
ein skal ha med ungdommar.

- Er ikkje ein båt eit pengesluk for ein organisa-
sjon som ikkje brukar den så mykje?
- Me har satsa på at båten skal bæra seg utan å
vera menigheten til byrde. Hittil har dette gått
bra. For ei stund sidan måtte me ha ny rednings-
flåte til førti tusen. Men me hadde litt i reserve,
så det gjekk.

Terje Garvik er båtmann. Han er med i kystlaget
Kormt, og er generel interessert i veteranbåtar.
Reiser litt rundt på båtstemne, og fekk med seg
to slike i sommar, i Egersund og i Haugesund. Han

deltar litt i organisasjonsarbeidet rundt dei
gamle båtane, og er med i Forbundet Kysten sen-
tralt. Trivst i miljøet, og har tatt kystskippereksa-
men, men er utan fartstid, seier han.

Han er generelt ein historisk interessert (interes-
sant?) person. På dei siste tre åra har han teke
historie mellomfag på fritida, og har særleg
interesse for den lokale historia på Avaldsnes og
der.

Terje går faktisk i kjerka av og til, og då snur gjer-
ne folk seg og nikkar gjenkjennande. Men sjølv
vil han framheva at han i sommar, rundt Jonsok-
tider, vår på pilegrimsvandring til Røldal stavky-
kje. Det var eit tverrkyrkjeleg arrangement med
deltaking frå m.a. dominikanarklosteret i Oslo,
og fleire spennande foredragshaldarar, mellom
andre Kjartan Fløgstad. Terje fortel at
Røldalskjerka var svært kjent i Mellomalderen, og
ein populær valfartsstad, berre overgått av
Nidarosdomen. Folk i dag er ikkje klar over den
posisjonen denne staden hadde, ja, heilt fram til
1830-åra.

Så neste år dreg Terje med seg ‘na Bjørg til
Santiago i Spania. Trur han. Eller året etter. Han
er ein entusiastisk talsmann for pilegrimskulturen
og alt det. (Det heng vel ihop med “Smørstakk”
på livets Karmsund.)

Terje bur på ein einsleg, skal me våga å seie avsi-
des? plass oppå Eide. Men han har god utstikt og
sykkelveg til jobb på Åkra Vidaregåande.
Forresten, han har drive og sykla ein del tandem
med svaksynte vener, mellom anna med Ole
Leirvåg frå Fosen og den meir kjende Tore
Nærland. I det høvet var han på ein skikkeleg
rundtur i 94, då dei sykla “jorda rundt”. D.v.s.
lange etappar i Egypt, Thailand, Japan og over
det amerikanske kontinentet. Han har bil også.

NPS
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Kirkelige handlinger

Vigde

Døpte Døde
Kopparen, tlf. 52 85 21 20
4250 Kopervik

TEKLAN
INNRAMMING

INSTALLASJON – HVITEVARER – BELYSNING
AUTORISERT INBRUDDSALARMINSTALLATØR

Karmsund Indremisjons

BEGRAVELSESBYRÅ
Vi står alltid til tjeneste

i anledning dødsfall og begravelser
Bestyrer Malvin Ferkingstad – Tlf. 52 81 62 22

Israelsk hud- og kroppspleieprodukter
basert på urter og Dødehavsmineraler

INGER MARIE DAGSLAND
Tlf. 52 85 02 09

TLF. 52 85 31 104251 KOPERVIK

Osvald Pedersen

Einar Sunde

Margit Jakobine  Egeland

Magne Johan Andersen

Jakob Einarsen

Gunhild Skjoldal

Margit Ytreland

Solveig Lovise Haukås

Holger Toftø Andersen

Borghild Mathilde Danielsen

Arnt Hufthammer

Guttorm Folkedal

Bertine Kolbeinsen

Kirsten Helene Blikshavn

Geir Dahm

Kristian Hilmer Hult

Tor Eivind Paulsen

Anna Pauline Skjølingstad 

Ranveig Torhild Kvinnesland

Sverre Seljestokken

Trygve Johan Clalusen

Signe Marie Røkke

Arne Gismervik

Rolf Arnold Andersen

Gudveig Marie Melkevik

Olaf Olsen Bygnes

Margit Andersen

Anna Helene Paulsen

21.03 Hege Munkejord og Jan Eide

01.04 Ann Kristin Hanssen Nylund og Tommy Solvang

08.04 Signe Oddbjørg Johannessen og Frans Andreas Bårdsen

13.05 Olga Danielsen og Roy Tørres Møll

27.05 Linda Risvik og Bjørn Sigve Sørensen

03.06 Margareth Berg og Ståle Mâllberg

03.05 Karen Vedø og Jan Inge Våge

10.06 Henriette Lundberg og Ronny Heggø

10.06 Camilla Hemnes Jakobsen og Karl Inge Tjoland

24.06 Gro Irene Tysland og Roger Torset Tjøsvoll

24.06 Anna Maria Olovsson og Svein Ronny  Andersen

07.07 Tanja Solvig og Kenneth Johannessen

29.07 Evy Hansen og Jan Olav Sørlie

05.08 Toril Sjursen og Roy Torgersen

12.08 Cecilie Bårdsen og Terje Bendiksen

19.08 Camilla Pedersen og Odd Fjeldkårstad

26.08 Annette Totland Gundersen og Tor Arne Ytreland

Jon Ytreland 16.04.00
Tormod Kristoffer Boge Lanes 02.04.00
Finn Stefan Fosen 16.04.00
Ruben Sørheim Nordstokke 16.04.00
John Bendik Jonsen Lærum 16.04.00
Daniel Velde Adelsten 16.04.00
Aslak Øygarden 16.04.00
Cecilie Nikolaisen 16.04.00
Julie Andersen 24.06.00
Jørgen Olsen 11.06.00
Tone Snørteland 24.04.00
Alice Grønås 24.04.00
Trym Leidland 24.04.00
Celine Nab Hansen 24.04.00
Marit Ørjansen 21.05.00
Susann Håstø Steinsland 21.05.00
Malene Oen Aase 21.05.00
Sverre Normann Hansen 21.05.00
Oda Eide Arnesen 21.05.00
Sander Johansen 01.06.00
Sebastian Abelsen Langøen 11.06.00
Oda Fahlvik 11.06.00
Siren Rasmussen 18.06.00
Ådne Knædal 18.06.00
Erlend Martinsen Sund 09.07.00
Sondre Sørheim Hatteland 23.07.00
Steffen Haugen 06.08.00
Kine Gullichsen Skulerud 23.07.00
Sandra Bendiksen 23.07.00
Martin Ørjansen 27.08.00
Edel Nornes 23.07.00
Silje Baustad Vigre 27.08.00
Karoline Alice Skulstad 13.08.00
Ingeborg Vea Olsen 23.07.00
Tonje Kristin Grindhaug 30.07.00
Markus Hodne 27.08.00
Rebekka Johannsdottir 06.08.00
Camilla Sørvik Halvorsen 13.08.00
Anine Fikstveit Nilsen 13.08.00
Julie Bendiksen 12.08.00
Endre Toft 13.08.00
Sindre Langeland Johannessen 27.08.00

Sangglede 
med store og små
Søndag 22 oktober kl. 18.00 går menighe-
tens kor sammen om en felles konsert i kir-
ken. Silo, Shalom, Synzygus, Quo vadis og
Kirkekoret inviterer alle til en musikalsk hyg-
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Søndag 20. august var det fullsatt i
storsalen på U-A-senteret. Det var
utsendelsesfest for Astrid Valle som
reiser ut som misjonær i Mali for
Santalmisjonen. Det var en inn-
holdsrik fest med bl.a. sang av Quo
Vadis samt en frisk Mali-rap av 4
foreningsjenter. Spesielt interessant

og koselig
var intervjuet
med Astrid
som Jorunn
(Bråtå John-
sen) holdt i
samtaleform.
Bakgrunns-
scenen var
en gårdsplass
i en Mali-

landsby. Og mens Astrid skjenket i
tekoppene, pratet de sammen om
dagligliv i Mali, om misjonskall og
tjeneste. Viktigheten av forbønn fra
menigheten kom også sterkt fram.
En misjonærutreise er ingen privat
affære. Misjonæren virker som

menighetens forlengede arm. Dette
ble også understreket av Ola
Eikemo i festtalen fra 2. Kor.: Vi er
sendebud. Menneskene der ute er
også arvinger til Guds rike. Vi skal få
være med og sørge for at brikkene
i Guds puslespill kommer på plass.
Etter deilige smørbrød og kaker var
det hilsener fra familie, forenings-
venner og kolleger, menighetsråd
og sognepresten. Geir Toskedal som
ledet festen kom med en hilsen fra
regionsstyret i Santalmisjonen, som
etter sammenslåingen med
Indremisjonen vil komme til å hete
Normisjon når Astrid Valle vender
tilbake til skolestua i Norge.

De dystre kulingvarslene for søndag 3. sep-
tember slo ikke til. Tvert imot ble det strålen-
de sol fra blå himmel. Og i den lune, sør-
vendte kroken der utegudstjenesten fore-
gikk, var det deilig og varmt og helt stille.
Den barnevennlige prekenen som Solveig
Leikvoll holdt, var også god for de voksne.
Etterpå var det grilling og spising av med-
brakt niste, salg av nystekte lapper som spei-
derne hadde laget og anledning til å bade.
(Og det var faktisk noen som badet, men de
var så raske at fotografen ikke rakk å feste
dem på linsa.) Så var det sporlek, der unge og
eldre deltok med liv og latter, fantasi og ska-

perevne. Og selvsagt var det fotballkamp
mellom barn og voksne med en ikke helt
upartisk dommer.

På ettermiddagsmøtet var det allsang og
korte hilsener og vitnesbyrd fra Lars Gaustad
og Valter Vorrå. Vi snakket også sammen om
menighetens Alpha- kurs som ble utsatt til
etter nyttår p.g.a. liten oppslutning i høst og
ble enige om å gjøre noen endringer på opp-
legget. Kanskje kunne Alpha-weekenden
legges til Fredtun? Leirstedet var i alle fall
svært velegnet for menighetstur.

IE

For Astrid Valle i koret går ferden til Mali

Menighetsturen til Fredtun


