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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: 
 
 
 
Kontorfullmektig: Margrethe Larsen 
Telefon 52 85 75 66 
Telefon 52 85 17 34 privat 
 
Kirketjener: Birgitta Severinsen 
Telefon 52 85 11 48 privat 
 
Menighetsrådsformann: Bjørg M 
Garvik 
Telefon 52 85 13 62 privat 
 
Dåpsvertinner: Tone Elin Tollessen,
Borghild Ørjansen, Liv Rita Ytreland 
Vorraa, Anne Marie Gaustad 
 
Stiftelsen Kopervik U&A senter: 
Formann: Odd Bjarne Bringaker 
Telefon 52 85 23 49 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 52 85 00 67 
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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DDet hellige rom et hellige rom --  
   rom til det hellige   rom til det hellige  
 
De langt fleste i Norge ønsker et vak-
kert og stilfullt kirkehus som ramme 
rundt livets store øyeblikk: Dåp, konfir-
masjon, brudevigsel og ikke minst 
gravferd. Øyeblikk der vi på en særlig 
måte kjenner livets rytme og nærhet til 
en sammenheng som er langt større 
enn det enkelte menneskeliv. 
 
Utenom disse kirkelige handlinger er 
det særlig i årets mørkeste måned at 
folk flest finner veien til kirkehuset til 
konserter og ulike gudstjenester. 
Feiringen av at Guds Sønn ble vår 
bror julenatt gir oss lys og varme i 
vintermørket. 
 
Så kan en undres over hvorfor ikke 
flere finner veien til kirkehuset på det 
jevne. l snitt bare rundt 150 hver søn-
dag i Kopervik kirke av nær 7000 med-
lemmer. Nå er det ikke sitteplass til 
flere enn 350, men likevel. 
 
Vi ligger om lag på landsgjennomsnit-
tet, men Norge og Sverige ligger igjen 
på bunn i Europa. Hva er forklaringen? 
Jeg tror det har sammenheng med at 
folkekirkene i Norden gjennom lang tid 
har vært "sulteforet". De med makt og 
myndighet (stat og kommuner) har 
gjennom lang tid "krympet" kirkebygg 

og bemanning i forhold til det  
voksende medlemstallet. Dette gjelder 
særlig i tettbygde strøk. 
 
Tenk om grunnskolen i Kopervik ikke 
hadde holdt tritt med utviklingen og i 
dag bare hadde sitteplass til 5% av 
elevene og bare hadde 1 lærer. Hvor 
stor hadde frammøteprosenten på 
skolen da vært? Maks 5%! En 
utenkelig tanke, men slik er det altså 
blitt årenes løp med folkekirkene i 
Norden! 
 
Ikke rart at det har vokst opp en hel 
del bedehusforsamlinger og frikirker! 
Disse har blitt åndelige hjem for flere 
tusen på Karmøy, men nær 90% av 
folket sokner fortsatt til Den norske 
kirke (ofte kalt "Statskirken"). 
 
Hvordan kan folk flest få rom til det 
hellige i sine liv når det ikke er  
beregnet plass til alle i de hellige rom? 
 
Noen føler Guds storhet så sterkt i 
naturen at en søndagstur i marka gir 
en opplevelse av det hellige. Noen 
føler at de får mye ved å lese og be 
alene. Mange eldre har vanskelig for å 
komme seg ut og føler at radioguds-
tjenester, radioandakter og kristne 
sangprogram møter noe av deres 
behov. Atter andre samles i bibel-
grupper, foreninger, kor, bedehus og 

(Fortsetter på side 3) 
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(Fortsatt fra side 2) 
menighetshus i løpet av uka.  
Heldigvis er det slik for mange i 
Kopervik. 
Likevel skulle jeg ønske at flere 
gjennom året kunne få oppleve 
gleden og styrken ved å feire 
gudstjeneste sammen i det hellige 
rom. Dette har tradisjoner tilbake 
til oldkirken. Jesus selv var ofte i 
de hellige rom i tempelet og 
 synagogene selv om tilbedelse i 

Ånd og Sannhet var viktigere for 
ham enn stedet. Fellesskapet om 
bønn, Guds Ord og sakramentene 
faller mest naturlig nettopp i det 
hellige rom. Alt er der innrettet på 
å hjelpe oss til å åpne opp for Den 
Hellige Treenige Gud, til å la Ham 
gjøre sin gjerning i oss og dernest  
gjennom oss. 

Vel møtt i Kopervik kirke! 
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Kopervik har ei  vakker kyrkje,  
synest eg. Ein av grunnane til at 
eg synest det er sjølvsagt at dette 
er vår kyrkje, ei kyrkje som eg har 
minne frå gjennom åra. Det er 
denne kyrkja eg vart konfirmert i, 
og som eg elles har minne frå  
med høgmesser, skule-
gudstenester, konsertar, 
og sjølvsagt barnedåp, 
konfirmasjonar , bryllaup 
og gravferder. Men det er 
ikkje berre derfor. Kyrkja 
er ikkje særleg gammal, 
berre 140 år , og ho er ik-
kje særprega eller utstyrt 
på ein slik måte at me vel 
har noko å skryta av. 
Likevel synes eg me har 
ei flott kyrkje, enkel som 
ho er, og særleg nå som 
kyrkjerommet er nymalt 
og med nytt orgel. 
 Kyrkjerommet er enkelt , harmo-
nisk og med 
rolege, avstemde fargar. Det siste 
som har komme på plass ( nå i 
vår) er nytt teppe og lysglobe i 
smijern. Då orgelet blei montert, 
opna ein opp dei to vindauga mot 
vest som blei stengde då ein 
monterte det førre orgelet. Kyrkje-
rommet får nå  fint, naturleg lys 
inn frå desse vindauga, og orgel-
fronten har blitt ei flott utsmykking.  
 
Kyrkja har endra seg gjennom 
tidene. Ein har m.a. skift ut grunn-
mur , tak og kyrkjebenker; det er 
sett i nye dører , preikestolen har 

blitt flytt, og ein bygde nytt sakristi 
som stod ferdig i 1961. Eg har 
ikkje her tenkt å halda noka lang 
utgreiing om endringar utstyr og 
utsmykking, men berre peika på 
nokre detaljar som ein kan sjå 
etter neste gong ein er i kyrkja. 

Altertavla har vore omtalt i 
«Kirkenytt» før. Ho er ein kopi av 
Adolph Tidemands Oppstandel-
sen» som blei laga til den Brager-
nes kyrkje ( i  Drammen ) som 
stod ferdig i 1871. Den kopien 
som står i Kopervik blei malt av 
August Eiebakke, og altertavla blei 
sett opp i 1906. Eg har ikkje funne 
opplysningar om rama til alter-
tavla, men den er truleg også 
inspirert av rama til altertavla i 
Bragernes. Det går fram av 
minneskriftet til 100-års jubileet i 
1961, at kirkeforeningen av 1925 
gjorde eit stort arbeid med å 
pussa opp kyrkja i mellomkrigs-

tida. Altertavla blei tatt ned og 
maleriet strekt og ramma malt i 
1928. Det var truleg i samband 
med dette at ein fekk sett opp dei 
fire salmetavlene som nå heng i 
kyrkja. Tavlene blei laga av snek-
karmeister Alf Hansen som også 

laga dei to brurestolane. 
Viss ein ser etter er desse 
laga med detaljar som pas-
sar til altertavla. ( Ser ein 
nøye etter, og lyset elles 
fell på maleriet på rette 
måten, kan ein sjå at 
lerretet til altertavla er skjøtt 
eit stykke opp frå botnen. 
Om dette er gjort for å  
spara eller om maleriet har 
fått ein skade er ikkje godt 
å vita.) På begge sider av 
altertavla ser ein ende-
stokkane der det opphave-
lege sakristiet var festa til 

kyrkja. Dette sakristiet var berre 4 
meter breitt og 4 meter langt, og 
det var eit stort framskritt då det 
nye stod ferdig i 1961. Dei to store 
messing-lysekronene har truleg 
hange frå kyrkja var ny i 1861. Dei 
har opphaveleg vore laga for le-
vande lys, men har blitt bygde om 
til elektrisk lys. Det går fram av 
jubileumsskriftet frå 1961 at lyse-
kronene blei pussa opp til orgel-
innviinga i 1953.  
 
Så er det berre å sjå etter neste 
gong du kjem til kyrkja !         BjH 

Kopervik kirke 1861 Kopervik kirke 1861 -- 2001 2001  

VALG på nytt 
Menighetsråd:  
Kopervik kirke 
søndag 14. oktober 
kl. 12.15 - 14.30. 
Forhånds-
stemming:  
U- og A-senteret 30. 
september kl 12.30 - 
13.30, og på menig-
hetskontoret 2. - 12. 

oktober i kontortiden. 



- Vi syntes det var veldig kjekt at 
det var Norodd Stavenjord som 

døpte Knut Einar. Det var nemlig 
han som også vidde oss i  

Kopervik kirke 10. juli i 
1999. 
Dato for dåpen fikk vi  
velge sjøl, og vi ønsket 
også at presten skulle ta 
dåpssamtalen hjemme 
hos oss. Han kom, og det 
ble en riktig hyggelig 
kveld. Vi kjente han jo  
godt fra før, legger Ann 
Elin til.  

Jeg har jo vært mye med i ung-
domsarbeidet på U-A-senteret, og 
Hans Knut har spilt trompet i 
kirken ved høytidsgudstjenester 
siden han var 13-14 år. 
Knut Einar var bare 5 uker da han 
ble båret til dåpen. - Da vi tok på 
han dåpskjolen, fikk vi det første 
smilet av han. 
Det andre smilet gav han til pres-
ten! Ellers sov han seg gjennom 
resten av dåpsdagen. Det var en 
svært fin og høytidelig opplevelse. 

- Jeg syntes det var kjekt å være 
konfirmant i Kopervik kirke. 
Vi snakket mye sammen om aktu-
elle temaer - så som: Mobbing, 
troslivet og barns oppvekst i u-
land.   
Vi var også med på en innsam-

lingsaksjon i faste-tiden for gate-
barn i Brasil. Jeg er glad vi slapp å 
pugge salmevers slik som i gamle 
dager! 
- Siden jeg ikke var døpt som 
barn, måtte jeg døpes før konfir-
masjonen. Det var en enkel og fin 

dåpsseremoni 
sammen med to 
andre konfir-
manter. 
Jeg syntes det 
var en positiv opplevelse. 

- Som tensing-konfirmanter hadde 
vi tett samarbeid med 
koret Synzygus. For meg var det 
en naturlig videreføring 
fordi jeg hadde tidligere gått i 
barnekorene Siloa og Shalom 

og litt i tensing-koret før konfir-
masjonstiden. 
Vi var med og øvde på de vanlige 
kor-sangene. 
 
I tillegg øvde vi inn det program-

met vi skulle 
framføre på 
overhørings-
gudstjenesten. 
Jeg likte 
(Fortsetter på side 5) 

Presten fikk det andre smilet!Presten fikk det andre smilet!  
Ann Elin og Hans Knut Skår bar sin vesle Knut Einar til dåpen palmesøndag 2001 

Døpt og konfirmert samme vårDøpt og konfirmert samme vår  
Liv Lundemoen ble konfirmert 6. mai 2001.           

Kjekt å være tensingKjekt å være tensing--konfirmantkonfirmant  
Maria Dagsland Knutsen var tensing-konfirmant våren 2001.                    

 Kopervik kirke Kopervik kirke                           - MER ENN EN BYGNING 
 
I 140 år har Kopervik kirke vært brukt av folk i Kopervik .Vi spør noen av dem 
som var med på kirkelige handlinger i år - og for mange år siden: 
 
Hvordan var det - å ha barn til dåpen? - å være konfirmant? - å gifte seg i Kopervik kirke? 

Side 4                                                                                                                         Kirketorget nr 3 - 2001 
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- Vi ble imponert over den velvilje 
og imøtekommenhet som 
prestene i menigheten viste oss. 
Både bryllup og dåp kom i stand 
på veldig kort varsel, men vi fikk 
likevel innfridd alle våre ønsker m.
h.t. tidspunkt: fredag 6. juli. God 
veiledning fikk vi også både ved 
dåps- og bryllups-samtalene. 
- Vielsen var høytidelig og alt gikk 
fint oppe ved alteret. 
Jeg forsto først ikke hva som var 
galt da jeg snudde meg mot 
gjestene nede i kirken, fortsetter 
Rannveig. Men noe måtte det 
være. For mamma ser fortvilet på 

meg og gjør små merkelige beve-
gelser med knyttet hånd. Og plut-
selig går det opp for meg: Jeg har 
glemt brudebuketten i bilen utenfor 
kirken! 
Men heldigvis listet pappa seg ut 
under forberedelsene til dåpen av 
vesle Vegar. Og da dåpen var 
over, vandret vi glade nedover 
kirkegolvet - og denne gang med 
brudebukett. 
Men, legger Rannveig unnskyl-
dende til: Det er ganske mange 
detaljer å tenke på når en har 
både dåp og bryllup på samme 
dag!  

Giftet seg i 1948Giftet seg i 1948  
Clara og Lauritz Skjøllingstad hadde gullbryllup for tre år siden. Det aktive, bereiste 

og musikkglade pensjonistparet har altså vært gift i 53 år!           

Barnedåp og bryllup på samme dagBarnedåp og bryllup på samme dag
Rannveig Utbjo og Bjørn Arild Strand giftet seg i sommer samtidig som deres førstefødte, 

 Vegar, ble døpt.                     

(Fortsatt fra side 4) 
veldig godt opplegget til kateketen 
med samtaler, praktiske øvelser 
og fine kveldssamlinger i kirken og 
på senteret.  

 
Weekenden på Gullingen var 
både lærerik og koselig.- På selve 
konfirmasjonsdagen var jeg litt 
nervøs for jeg var blant de siste  

 
som gikk fram til alteret. Men alt 
gikk så fint - både i kirken og på 
festen i hjemmet etterpå.         I.E. 

 - Men vi synes ikke det er så for-
ferdelig lenge siden vi stod foran 
alteret i Kopervik kirke, sier Clara. 
Det var like etter krigen, og vi had-
de vært ringforlovet i to år. Det er 
når vi ser på de tre voksne barna 
og på barnebarn og oldebarn, vi 
skjønner at lang tid har gått. 
 
Dagen for bryllupet var satt til 24. 
mars, onsdagen  før Skjærtors-
dag. Alt var nøye planlagt. 
 
- Vi hadde to yndige brudepiker, 
Anne Åse Koch Lindeflaten og 
Else Melhus. Forloverne var et 
vennepar av oss, Brit og Gud-
brand Moen Kristiansen.  

- For å være sikker på at vi fikk de 
sangene vi ønsket i kirken, 
hadde vi trykket dem på eget ark. 
Sogneprest Rognebakke hadde 
en tendens til å velge litt tungvekti-
ge" salmer under vielser. Vi ville 
ha "Kjærlighet fra Gud" og "I byg-
ge skal huset". Jeg husker vi var 
veldig rolige begge to under sere-
monien. Vi var vant til å gå i kirken 
og kjente både presten og klokker 
Johan Stangeland meget godt. 
 
Alt var så fint denne onsdagen - til 
og med litt vårregn i sløret fikk jeg 
da vi kom ut av kirken, minnes 
Clara. Men det skal jo være slikt et 
godt tegn, smiler hun lurt.        



Ja, bevare meg vel, det ville jeg 
blitt. Der tråkket jeg mine barne-
sko både titt og ofte,            
spesielt fordi begge foreldrene 
mine var med i koret som hadde 
øvelse der, og da var jeg jo med 
og hørte på. Jeg har mange gode 
minner fra den tida, spesielt hus-
ker jeg de levende lysene, som 
ble slukket av en diger lyseslok-
ker. Og i 1961, da jeg var konfir-
mant, ble det fremdeles fyrt i de 
store vedovnene. I den tida ble 
nok grunnlaget lagt for den troen 
jeg har i dag.         
Noen regulær kirkegjenger er du 
vel egentlig ikke? 
Nei, men jeg oppsøker gjerne kir-
ker i utlandet, spesielt sjømanns-
kirka, og opplever roen og freden  
ved det. Jo fjernere en er fra sine 
egne, jo mer trenger en Gud å be 
til. Selv om vi var mange sammen 
i Libanon, der jeg gjorde tjeneste i 
saniteten i de norske FN-styrkene 

for noen år tilbake, så føler en seg 
alene når en får krigsopplevelser 
tett inn på seg, og da gir Bibel og 

bønn trøst, når ingen andre for-
står.  
Du har med andre ord beholdt 
barnetroen? 

Jeg har min tro på min måte, - 
særlig dogmatisk korrekt er den  
kanskje ikke, men jeg har mang 
en gang opplevd at den holder i 
tunge stunder. Jeg har sett mange 
tragiske situasjoner på nært hold. 
men ikke kunnet hjelpe. Da føler 
en seg spesielt hjelpeløs. Preste-
ne i Libanon var ofte til stor hjelp 
når ulykker inntraff, og for meg er 
de det den dag i dag. De vet 
bedre enn noen hvor vondt det 
føles å se andre lide. 
Timen hos frisøren blir rene 
andaktsstunden, og jeg forstår det 
legger sterke erfaringer bak den 
tro det fortelles om. Og kontakten 
med vennene fra Libanon holdes 
fremdeles varm. For ca. 10 år 
siden startet Helge den første 
”kameratklubben” med venner fra 
Libanon: Haugaland FN-veteran-
klubb, som han er formann i, og 
som fungerer som et nettverk for 
dem som ønsker det.  

AVN 

Har beholdt barnetroenHar beholdt barnetroen  
Hva har Kopervik kirke betydd for deg, Helge Revheim? 

 Ville du bli lei deg om den brant ned?   

 
Gunn Noremark kom til oss og 
bad om å få fortelja litt om si er-
faring.   
 
Ho og mannen Kjell kom hit i 
1988, og kjende ingen her.  Frå 
ungdommen av var Gunn aktivt 
med i kristeleg arbeid.  Men det 
var ingen særleg hast med å 
koma med i eit kristeleg miljø då 
dei kom hit.  Til å begynne med 
prioriterte dei turar i Stangelands-
marka på søndagane, gjerne med 
ein unge på ryggen.  
 
 

LITT ETTER LITT 
 
Men gjennom kjente ho fekk i 
kommunen blei ho snart med i 
Forbundsringen, på Senteret.  Der 
fann ho ein liten gjeng ho tok til å 
lika seg saman med.  Interessante 
emne og aktivitetar, og ein  
omgangstone som stod til hennar 
måte å ville omgås folk på.  "Det 
var full klaff å koma inn i ei slik 
etablert gruppe som Forbunds-
ringen. Der var det lett å høyra til."   
 
Slik gjekk det til at Gunn fekk ein 
fast plass i menigheten. 
 

Seinare blei ho også lokka med i 
kjerkekoret på onsdagane.  Av 
eigen egoistisk lyst, som ho seier 
det, kunne ho synge ut av full 
hals, ikkje for å gleda andre, berre 
seg sjølv.  (Men ho er ikkje solist.)  
Dermed så har ho blitt fast på 
nesten alle gudstenester, berre 
presten og organisten møter 
oftare. 
 
Kjell har nok halde ein betrakteleg 
lavare profil" i kjerka enn Gunn.  
Men ein sjeldan gong innimellom 
set også han sine bein i kjerka.  
Og begge tar del i ei bibelgruppe, 

(Fortsetter på side 7) 
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Når du blir tatt godt imotNår du blir tatt godt imot  
Folk har flytta til Kopervik, og etter kort tid så har dei funne det dei kallar 

 "sin plass" i menigheten?  Kordan har dette gått til?   
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Kopervik kirke skyter knopp Kopervik kirke skyter knopp   
-- i Libong, Kamerun 

(Fortsatt fra side 6) 
han kjenner seg godt motteken 
overalt, og har berre møtt ei 
positiv haldning.  
 
Å KOMA INNAFOR 
 
Som engasjert medlem av menig-
hetsrådet ser Gunn litt vidare.  Ho 
trur at andre også kan 
ynskja å få vera med i eit miljø på 
fritida, å få høyra til ein plass.  
Men det er ikkje alltid like lett å 
"koma innafor". 
Miljøa i menigheten kan for mange 
verka lukka og lite 
inviterande.   
 
Gunn meiner at ho har oppskrifta: 
Møt fram til guds-tenesta på søn-
dagane nokre gonger og "bli opp-
daga"!  Men ver litt tolmodig, 
mange av dei som sjølve er 
"innafor" er ikkje alltid der når det 
er guds-teneste, så du blir ikkje 

sett med ein gong.  Dessutan er 
mange litt redde for å buse på og 
invitere fremmede.  
 
ALLE DEI NYE 
 
Og Gunn er også oppteken av inn-
vandrarane her i byen vår.  Mange 
har budd her i fleire år, og saknar 
kanskje eit kristeleg sosialt felles-
skap, og kunne også blitt ein 
ressurs for oss andre?  Menig-
heten treng ikkje laga eigne grup-
per eller aktivitetar for desse folka, 
men lata dei bli inviterte til eksiste-
rande grupper.  Desse treng også 
litt nytt blod. 
 
Gunn er innvandrar sjøl, sjøl om 
det slett ikkje "viser" på henne. 
(Men det kann höras när hon öpp-
nar munnen, då kommer nogot 
som kan höras lite finskt ut ur hen-
ne.)  Men ho merkar at ein del 
skikkar her er litt annleis enn der 

ho kjem frå, men ikkje nok til at ho 
vil kalla det kultur-skilnader.  "Eg 
kjenner meg litt som innflyttar, 

sjølv om eg er nordisk.  Alle som 
kjem til ein ny plass treng eit nytt 
nettverk kring seg."                 
                           N.  

Misjonærparet Svanhild og Ove 
Sjursen, utsendt fra Kopervik 
menighet, reiste i juli tilbake til 
Tignéré, etter å ha vært her 
hjemme noen måneder og fått 
sitt tredje barn. Nylig fikk famili-
en brev fra dem med siste nytt, 
og blant nyhetene sto det å lese 
at kirka i Libong, som har vært 
planlagt og bygget på i lengre 
tid, nå står ferdig.  
 
Det er Svanhild og Ove sjøl som 
foreløpig har betalt kirka av egne 
penger, men den er planlagt finan-
siert av private personer i Koper-
vik og av en av kirkeringene her. 
Enda mangler det litt før total-
finansieringen er i havn, så du 
som leser dette oppfordres til å 
støtte opp! 
I samtale med Audhild og Simon 
Olsen, foreldre til Svanhild, går det 
fram at dette virkelig er et prosjekt 
som har livets rett. 
Da vi besøkte Svanhild og Ove 

jula 1999 var der ca. 25 medlem-
mer i denne menigheten. Nå kom-
mer der ca. 200 til gudstjeneste 
hver søndag. Da er det fullt i kirka! 
For øvrig er der en kunstkomité 
ledet av Janne Milje i sving med å 
utsmykke den innven-
dig. Distriktet har bidratt 
med kr. 200,- men enda 
mangler det altså fort-
satt en del for å få regn-
skapet til å gå opp. 
Livet er veldig hardt for 
mange der nå, sier Si-
mon. Høsten har slått 
feil, så maten er veldig 
dyr og mange rundt 
dem går sultne. Ove 
skriver at da han var i 
Galim, måtte han gi det 
han hadde med seg til den unge, 
nyutdannede evangelisten. Kona 
er gravid i fjerde måned, og selv 
hadde han bare spist to skikkelige 
måltider den siste uka. I en annen 
familie trodde de ikke avlingen 

kom til på bli på mer enn en sekk 
mais, og der er et hav av munner 
å mette. Så situasjonen ser be-
kymringsfull ut. 
Dersom noen i vår menighet har 
lyst å yte litt ekstra hjelp til 

Svanhild og Ove, så kan foreldre-
ne deres kontaktes for nærmere 
informasjon: Audhild og Simon 
Olsen og Astrid og Gerhard 
Sjursen. 

Evangelistfamilien foran kirka. 
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På Karmøy kan en fortsatt se en 
rekke gravhauger fra gammel tid. 
Noen av dem har vært rikt utstyrt. 
De har gitt oss både vakre gjen-
stander og kunnskap om tidligere 
tiders håndverk og gravferdsskik-
ker. De vitner om lokale høvding-
seter og om gamle handelsforbin-
delser sørover i Europa alt i 
førkristen tid.  
 
Gravferdsskikkene endret seg 
etter hvert som kristentroen fikk 
innpass. Gamle graver kan derfor 
kaste nytt lys over vår tidligste 
kirkehistorie. Funn av kristne 
graver på Sørlandet fra åtte-
hundretallet viser sammen med bl.
a. gamle steinkors her vest at 
kristentroen hadde fotfeste i deler 
av landet vårt lenge før de første 
kristne kongene. 
 
Også i nyere tid har det skjedd 
endringer i våre gravferdsskikker. 
Tidligere var det veldig om å gjøre 
for folk å få de avdøde jordfestet i 
vigslet jord av frykt for gjen-
gangeri. Dette fikk utslag som 
tildels ikke egner seg på trykk. 
Folketroen fikk rikelig næring 
gjennom gjengangerhistorier som 
gikk - ja, like til våre dager . 
 
l dag framstår våre kirkegårder 

som velstelte parkanlegg med 
store felt for kistegraver, og noen 
også med urnelunder og minne-
lunder. Steder en gjerne søker til 
for ettertanke og besøk av 
slektens graver. Følelser av sorg 
og savn blandes med takknemlig-
het. 

De aller fleste hos oss velger 
kistegrav. Det kjennes mest 
naturlig. Noen føler seg usikre på 
om kremasjon er forenelig med 
god kristen gravferdskikk. Dette 
spørsmålet ble grundig behandlet 
for en del år siden da dette meldte 
seg i sentrale bystrøk med 

begrenset plass til kistegraver. En 
kom til at det ikke var viktig hvor 
fort det avdøde legemet ble ned-
brutt: Om det blir til jord eller aske 
på noen tiår eller noen timer. 
Kremasjon har derfor blitt svært 
vanlig i mange norske byer (f .eks. 
ca. 70% av alle gravferder i Dram-
men). 
 
Ved kistegrav var det inntil nylig 
alltid senking med tau. Så kom 
senkeapparatene som et 
"framskritt" mange steder. Senke-
apparat kan fungere godt (dersom 
det holdes godt vedlike), men en 
har flere steder valgt å gå tilbake 
til bruk av tau. Senkeapparat kan 
skape avstand. Tau skaper med-
virkning og større nærhet. 
 
"Må vi senke mens vi står der?" 
Spørsmålet er knyttet til senke-
apparat og til et ønske om å skåne 
pårørende. Som hovedregel bør 
det senkes også når en har 
senkeapparat. Det er et følelses-
sterkt øyeblikk, men også et sann-
hetens øyeblikk som er viktig i 
sorgarbeidet. Men ingen regel 
uten unntak. Det hender at en av 
rent praktiske grunner må utsette 
senkingen eller bare kan senke 
delvis. 

(Fortsetter på side 9) 

GravferdsskikkerGravferdsskikker  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tor O. Klung land 

 
 
 
 

  
SMIEN VERKSTED AS 

SKUDENESHAVN 
smijern og trapper 

 TLF. 52 83 64 00 / faks 52 83 64 01 
http://www.smien-verksted.no  

 
Olga Hansen Kristiansen A/S 

Hovedgaten 48 
4250 Kopervik 

Safety-Norge 
 

Kalvatrevegen 11 
 

Telefon 52 83 64 11 

 
 

 
 

 
Tlf. 52 82 48 88 - Fax. 52 82 71 41 

Mob.: 911 78 170 - E-mail: t.g.f@frisurf.no 
 

  

DØGNVAKT 
5 2  7 1  5 4  4 0 

Ferkingstadgt 2 
5529 HAUGESUND 

Telefon 52 85 30 80 
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Søndag 11. november blir en gle-
dens dag i Kopervik kirke. Da blir 
Lars Harald Tjøstheim (35 år og 
fra Haugesund) innsatt som prosti-
prest her hos oss. Vi  ventet noen 
år på en kapellan, men fikk altså 
en prostiprest. Det betyr at vi må 
«låne» denne presten ut til andre 
menigheter i prostiet noen dager i 
måneden, men hovedtyngden av 
hans arbeid (minst 66%) vil være 
knyttet til Kopervik menighet. 

Lars Harald er nå prest i Biri ved 
Mjøsa. Sammen med kone og 3 
barn flytter han til Åkra i måned-
skiftet oktober/november. Han får 
sitt arbeidskontor i Kopervik 
(kapellan Norodd Stavenjord får 
da kun fast kontor på Åkra). Det 
blir ingen formell deling av preste-
gjeldet. Vi kommer derfor fortsatt 
til å se kapellanene Stavenjord og 
Førsvoll i Kopervik bl.a. Ved 
enkelte vigsler og gudstjenester.       
                                                 JSS 

 

 

Kopervik kirke 140 år 
- 2 konserter 

(Fortsatt fra side 8) 
"Må jordfestelsen skje ute på 
kirkegården uansett vær?" Det 
hender på våre kanter at storm og 
uvær gjør det uforsvarlig å ta hele 
gravfølget med ut på kirkegården.  

Under slike forhold er det anled-
ning til å bruk vett. En kan bli eni-
ge om å foreta jordpåkastelsen 
inne og overlate til noen få å stå 
for selve gravleggingen etterpå.
                                                                                                                                                      JSS 

 

Observante lesere av messingplaketten ved hovedporten til 
Kopervik kirke har registrert at det i år er 140 år siden 
Kopervik kirke ble innviet. Dette vil i høst markeres 
gjennom to konserter i kirken, svært forskjellige i stil  og 
uttrykk. 
 

Allehelgensdag, søndag 4. november, vil alle korene i Ko-
pervik menighet vise seg frem ved en felles konsert. Store 
og små i velklingende samspill viser at kirken vår samler og 
brukes av folk i alle aldre, selv etter 140 år. 
 
 
 
 

Også i fjor hadde vi en slik stormønstring som fylte kirken 
helt. Vi tror det blir like flott i år. 
 
 
 

Første søndag i advent, 2. desember, ønsker kirkekoret, 
godt hjulpet av orkester og solister, velkommen til jubi-
leumskonsert i kirken. Hovednummeret vil være Johann 
Sebastian Bach's kantate nr 61 med solistene Toril Søfte-
land Sæbø, sopran, og Sveinung Hølmebakk, tenor. Diri-
gent er kantor 
Øystein Bredal. 
 

Velkommen til jubileumsfeiring ! 

              Vår nye prest.. 

Lars Harald TjøstheimLars Harald Tjøstheim  

 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 



En prat med Therese 
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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 

 

      HOV EDGATA 43                                 4250   KOPERVIK 
      INSTALLASJON   -   HVITEVARER    -    BELYSNING 
     AUTORISERT INNBRUDDSALARMINSTALLATØR 

   

 
 
 
 
 
 

www.seraco.no 

 
 
 
 
 

4250 KOPERVIK 

 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK                  TLF. 52 85 31 10 

En prat med Therese 

Videregående skole produserer 
en hel del lærlinger for tiden. Og 
Kopervik menighet har vært så 
heldig å "få fatt i" en av dem !!! 
Hun heter Therese Holmen - og 
skal ha sin del om ungdomsarbeid 
hos oss. Det vil si at hun blir en 
kjærkommen hjelp i en del av 
konfirmantarbeidet, leder-
opplæring og ten-sing !!! 
 
Therese, hvorfor går du på "barne 
og ungddomsarbeider" linja ?: Jo, 
jeg har alltid passa unger, liker å 
se og lære om utviklingen. Jeg vil 
gjerne jobbe med mennesker - og 
er veldig glad i barn !! 
 
Hva inneærer dette lærlingsåret 
for deg? Jeg skal ha hovedbiten 
på Kopervik skole der er jeg 
"hjelpelærer" i 5 - 7 klasse + at jeg 
er i SFO. Dvs at jeg hjelper til og 
har egne opplegg - for eksempel 
klassekor. Ca 7.5 time i uka er 
satt av til ungdomsarbeid - den 
delen er jeg altså i Kopervik 
menighet. 
 
Du har gått dine "sangsko" i 
Kopervik menighet ikke sant ?? Jo 
jeg begynte i Siloa da jeg var 5 år, 
over i Shalom og Ten-sing. Og nå 

er jeg blitt voksenleder i Siloa 
(- spør du meg så er dette ikke så 
lite imponerende!!! - Det er ikke så 
mange 19 åringer som kan skilte 
med 14 år i menighetens kor !!) 
 
Har du vært med på annet arbeid i 
menigheten ?? Jeg har gått MILK  
og LIV -kurs (lederkurs i Kopervik 
menighet og i KFUK / KFUM), 
vært med i ungdomsarbeidet- og i 
fjor var jeg lærling i menighetsbar-
nehagen. 
 
Hva gjør du ellers på fritiden (hvis 
du har noen..?.. ) Utenom Siloa 
og Ten-sing - så er jeg med i røde 
kors og er leder for barn i 1-4 
klasse. 
 
Hva tenker du om framtiden - hva 
skal du bruke "barne og ungdoms-
arbeiderlinja" til ? Jeg regner med 
å skaffe meg studiekompetanse 
først - og så gå sykepleien - eller 
bli barnevernspedagog...... 
 
Vi ønsker Therese lykke til og 
Guds velsignelse over et kjempe-
viktig arbeid !!! 
 

S.L. 

DDIAKONIUTVALGET TRENGER DEG!IAKONIUTVALGET TRENGER DEG!  
 

bESØKSTJENESTE. 
 

Besøkstjenesten trenger flere frivillige. Besøkstjenesten retter seg 
mot mennesker som er mye alene og som ønsker kontakt og 

fellesskap enten de er unge eller eldre. 
Har du lyst til å være med, kan du kontakte menighetskontoret. 

 
 

BLOMSTERUTDELING  

Diakoniutvalget trenger 5 personer som kan være med på blomster-
utdeling til syke og gamle i menigheten. Utdelingen vil skje i 

begynnelsen av desember. 
 

Har du lyst å være med i noe av dette, kan du ta kontakt med 
menighetskontoret på tlf. 52 85 75 69 / 66, eller du kan stikke innom. 

Besøksadresse: Sveinsvolljordet 11. 



 

oppstart 
 

Torsdag 20. September 
Kl. 19.00 på 

U- og A-senteret 

 

      kirkelige handlinger 
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21.05. Martin Elias Breivik 
26.05. Klara Bergith Øgård 
31.05. Anny Bygnes  
10.06. Ingrid Birgit Hermansen 
02.07. Bertha Tordis Anthonsen 
06.07. Daniel Blikshavn 
13.07. Magne Svalland 
19.07. Henny Antonie Brander 
19.07. Jørn Emanuelsen 
19.07. Bjarte Gundersen 
24.07. Gunda Johanna Olsen 
24.07. Magnhild Elisebeth 
                                  Jørgensen Aase 
30.07. Kristine Vea 
08.08. Olaf Kålås 
06.08. Marit Elisabeth Skår 
20.08. Synnøve Munkejord 
15.08. Henry Martinius Korneliussen 
26.08. Karstein Danielsen 

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

 
Jøran Jøsang                                24.05. 
Andreas Narheim                          24.05. 
Sarah Sandhåland                        24.05. 
Joakim Narrevik                            24.05. 
Daniel Nilsen                                 27.05. 
Sara Nilsen                                    27.05. 
Marius Velde Hauge                      03.06. 
Cesilie Skogland                           24.06. 
Even Eide                                      24.06. 
Vegar Utbjo Strand                        06.07. 
Benjamin Sollien Årekol                08.07. 
Johannes Torbjørnsen                  08.07. 
Kristoffer Nordstokke                     08.07. 
Geirmund Kvilhaug Dybdahl         15.07. 
Otto Kvilhaug Dybdahl                  15.07. 
Maria Sjursen                                15.07. 
Helene Jorunn Vikingstad             05.08. 
Emma Samulelsen Karlsen           05.08. 
Vebjørn Vikshåland                       05.08. 
Johanne Haga                               05.08. 
Magnus Våge                                05.08. 
Cecilie Welde                                05.08. 
Arnulf Soo Rafoss                         26.08. 
Jo André Gabrielsen                     26.08. 
Marius Gismervik Jørgensen        26.08. 

 
Fredag 5. oktober kl 18.00 er 

menighetens 
Høstbasar 

på senteret. 
Husk å sette av dagen!  

 
Inntekten går til 

barne og ungdomsarbeidet 
i Kopervik menighet. 

 
Andakt v/ kateket 
Solveig Leikvoll. 

 
Åresalg - hovedtrekning 

Arr.: Kopervik MR 

 
02.06: Alf Tore Sørheim og 
                     Linda Hatteland 
23.06: Geir Ivar Lanes og 
                     Trude Løvaas 
21.07: Odd Jakob Haaland og 
                     Hilde Ragnvaldjord 
06.07: Bjørn Arild Strand og 
                     Ranveig Utbjo 
07.07: Stule Lund og 
                     Brigitte Skeie 
21.07: Terje Klungland og 
                     Kristin Davidsen 
04.08: Geir Stian Landsverk og 
                     Kristine Vikane 
18.08: Hans Eivind Einarsen og 
                     Anya Charlott Danielsen 
18.08: Trond Ove Furevik og 
                     Inger Lovise Båsnes 

  
 

    døpte 

 
 

   vigde 

 
 

    døde 

www.karmoykirken.no 

Oppstart Kopervik menighetOppstart Kopervik menighet  
Kor: 
Siloa                         Ons. 19. sept.  kl. 17.00  fra 4-5 år t.o.m. 3 klasse 
Sund Barnekor:        Tors. 13. sept.  kl. 17.00 
Shalom                     Ma.   10. sept.  kl. 18.00 - 19.15  fra 4. klasse 
Ten Sing, Synzigus  Tirs.  04. sept.  kl. 19.30  fra 9. klasse 
Quo-vadis                 Ons.  12. sept.  kl. 20.00  voksenkor 
Kirkekoret                 Ons.  12. sept.  kl. 20.00 
 
Barne- og ungdomsarb.: 
Barnas misjonsforening   Tirs.   18.sept.  kl. 17.00 - 18.15  fra 4 år 
Jenteklubb                        Tors.  20. sept. kl. 18.00 fra 3. klasse 
Trøkk 20  fra 8. klasse     Fre.   14. sept. kl. 18.00 fra 8. klasse 
Speidere,jenter og gutter Tirs.   18.sept.  kl. 17.30 frammøte i Liarlund 
 
Eldretreffet:        Ons.  12.sept.  kl. 10.00 
Mannsforening:  Man.  24. sept. kl. 19.00 
Bønnemøte:        Man.  10. sept  kl. 19.00 
 
Ytterligere opplysn.: Adm. leder Kari Magnussen, tlf. 52 85 75 69 / 66 



 

 
Søndag 17. juni hadde Kopervik 
menighet pilegrimsmesse på 
Blikshavn sammen med speidere som  
var samlet til speiderleir der. 
 
Pilegrimsmessen starter med en vandring 
på pilegrimens vis forbi 5 veimerker på veien 
til gudstjenestestedet, en vakker gresslette 
som er innrammet av høy 
granskog.  
 

Noen hadde kledd seg ut som ekte pilegrimer, med 
stav, kappe og lett reiseveske. 
 
 
Under gudstjenesten 
fikk vi blant annet 
høre eksempel på 
tekst fra pilegrimspas-
set som pilegrimene 
brakte med seg på 
reisen.  
 
 
 
 

”Til alle som ser eller hører dette 
brevet, sender soknepresten i  
Kopervik Guds og sin hilsen og 
kunngjør at fru Solveig  vil fare på 
pilegrimsferd til Avaldsnes. Vi ber 
alle gode mennesker om å hjelpe 
og styrke denne pilegrimen på 
ferden. Det samme vil vi her  
gjøre om folk fra deres bygd  
eller by trenger vår hjelp. Gud 
og den hellige Olav skal lønne 
deg. Skrevet i Kopervik, Anno 
Domini 2001. Jon Sverre, Sok-
neprest.”                             L.G. 
 
- En pilegrim holder preken 
 
 

Soknepresten leser fra pilegrimspasset 
mens pilegrimen kneler.       

 Side 12                                                                                                                     Kirketorget nr 3 - 2001 

Gudstjeneste  under åpen himmel 
PILEGRIMSMESSE PÅ BLIKSHAVN 


