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Vi ser deg, Herre Jesus,

som en av jordens små.

Din fødsel er et under

vi aldri kan forstå.

men i et evig lovsangskor

forenes alle slekter.

Vi ser deg, barn, og tror!

Vår byrde vil du bære

og ta vår tyngste vakt.

Du skal beseire mørket

med kjærlighetens makt.

Vi åpner oss for gledens ord!

Vi ser deg, barn, og hører

Guds hjerteslag på jord.

Ditt komme, Herre Jesus,

forvandler jordens natt

og bringer lys til mange

som føler seg forlatt.

Hjelp oss å gå i dine spor!

La verden se din godhet

igjennom dem som tror!

Svein Ellingsen.

For så høyt har

Gud elsket verden …

Fra utstillingen med gamle bibelhistorieplansjer
som vises på Ungdoms-og alderssenteret i Kopervik
i disse dager. 
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Gaven som passer alle!
Det er tid for gavekjøp. Butikkene er fulle av
varer langs de opplyste julegatene. Igjen spør
vi oss «hva skal vi gi»? Noen gaver klarer vi lett
- vi vet hva de ønsker seg, men noen er van-
skelige. Det vi har lyst til i kjøpe er for dyrt, og
det vi har råd til å kjøpe vet vi ikke om passer.

En av våre moderne julesanger forteller om
julegaven som passer for alle. Jeg siterer bare
to vers av Trygve Hoffs salme:

Den store stjerna som steig i aust
med ljos over verda, 
tende vår von for framtidsferda 
i heimsens mørke haust.
Den store stjerna gjer oss fri
med sitt bod no ved juletid.

Den store stjerna for fyrste gong
bar bod om ein frelsar.
Fattig og rik går fram og helsar
eit nyfødt barn med song.
Den store stjerna gav oss ord
med ei von for vår veike bror.

Julen er fortellingen om Jesus som den store
julegaven. Han er gaven som passer for alle.
Av og til opplever vi å motta gaver som vi
egentlig ikke hadde ønsket oss, men som vi
blir ekstra glade for. For den som ga, visste
bedr    e enn oss hva vi trengte. Slik er det med
Jesus. Ikke alle synes de trenger ham, ikke alle
synes den gaven passer. Først når en tar imot
Jesus som gaven, ser vi hvor godt den passer.
Ofte gir vi gaver med en liten baktanke om en

gang å få noe igjen.
På en merkelig måte
skjer det sjeldnere
når vi gir julegaver. Vi ligner
mer på de vise menn som uten mange baktan-
ker kom med gaver til Jesus-barnet. Men kan-
skje er det slik at vi likevel har lært noe av
Jesus, som ga seg selv uten baktanker for å
tjene oss.

Av   og til klarer vi å gi gaver som mange kan
glede seg over samtidig. Det er en kunst å gi
slike gaver som kommer hele familien til gode.
Jesus er gaven som kommer hele verden til
gode, som alle kan glede seg over. Derfor lyder
takken og lovsangen og de vakre julesangene
over hele jorden i julehøytiden.

Gaver setter mye i gang. De sprer godhetens
ringer omkring i rommet. Da Jesus ble født i en
stall og i en krybbe, begynte godhetens ring-
virkninger - først til fattige hyrder og vise
menn, så til Israel, så til resten av verden. Alle
som oppdager at Jesus er gaven som passer for
alle, blir med i den store ring. Akkurat i år
håper jeg at de som ikke opplever familieidyl-
len, de som ikke har klart livet så godt, de som
sulter og er i krig, at de får merke noe av god-
hetens ringvirkninger denne julen. Gaven som
passer for alle kan fremdeles forandre verden.
Derfor er det viktigere enn noen gang å rope ut
julens budskap.

Ernst Baasland
biskop

www.karmoykirken.no

Bibelhistorieplakatene som vises på Ungdoms-
og alderssenteret i disse dager eies av
Vestlandske skolemuseum. Utstillingen ble
åpnet av rektor for kulturskolen på Karmøy, Geir
Toskedal, søndag 26. november, for en stor flokk
interesserte, som og fikk høre Kari Dahl Nielsen
synge en arie av Mozart, akkompagnert av hans
Petter Tangen. Han hadde dessuten to solonum-
mer, Bach og Chopin, som dannet en spenstig
ramme rundt åpningsordene: ” Dagens kunstut-
stilling er unik. Det er sjeldent vi kan samle så
spesiell kunst som har satt så dype spor. De hen-

setter oss til skolestua
i gamle dager og vek-
ker minner og skaper
assosiasjoner hos hver
enkelt. De er del av
vår kulturarv, samtidig
som de bygger opp
under vår kristne iden-
titet”. Skoleklasser skal
besøke utstillingen i de kommende uker. Bildet
på forsida er hentet fra boka ”Det store under”,
Mosaikk forlag.           AVN
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Hvem av oss skulle ikke gjerne vært i
Spania i disse regnfulle førjulstider!
Men hvem visste at det står i Bibelen
at vi skal dra dit!!  Det vil si:  kanskje
ikke enhver av oss skal dit, -  men i
alle fall skulle Liv Odny (Lillemor)
Moen dit! Og nærmere bestemt til
Torrevieja i Valentia, med Alicante
som nærmeste flyplass. 

Spør Gud, og Han gir svar.

Liv Odny ble kristen i godt voksen
alder, og forteller gjerne om den opp-
levelsen på gudstjenesten i Spania
som førte til at hun ble det.
- Som de fleste utlendinger i et frem-
med land gikk jeg og mannen min 3.
søndag i advent for 6 år siden til
gudstjenesten, - det sosiale betyr mye
når en bor i utlendighet. Jeg  ante fred
og ingen fare, - hvilken risiko tar en

ikke ved å gå til gudstjeneste!
Omvendelsen ga meg et helt nytt liv,
jeg fikk regelrett ”sug” på gudstjenes-
ten, og ble prestens ivrigste ”konfir-
mant! Noe senere kom også mannen
min Odd med, som svar på bønn.
Mangt som senere har skjedd i livet
av viktige ting har skjedd som svar på
min måte å be på, - nemlig ved å be
Gud om å vise meg svar gjennom
konkrete ord i Bibelen. Det hender at
jeg ikke får noe spesielt klart svar, og
jeg tenker da at da skal jeg la den
saken hvile en stund. for Gud hører
alltid bønner, men det blir ikke alltid
slik vi vil.

MANNEN ALVORLIG SYK
Noe senere hjemme i Kopervik ble
Odd alvorlig syk og havnet på syke-
huset. Liv Odny satt på venteværelset
og ba Gud om hjelp for Odd og seg.

-  Øynene mine faller på en
artikkel i ”For Fattig og Rik”
som ligger der. I Jes. 41, v.
10, står: ”Vær ikke redd,
for jeg er med deg. Se deg
ikke rådvill omkring, for jeg
er din Gud!” Ordene sto
innrammet og med stort
trykk. De ble til stor hjelp
for meg i tida som fulgte,
da jeg forsto at der ikke var
noe håp for Odd lenger. 

I Herrens hender
Liv Odny er født i
Stockholm, men har bodd i
Kopervik siden 1954. Hun
har alltid trivdes der hun
har bodd, og følte hun kom
”hjem” da hun kom til
Karmøy. Etter at mannen
døde ble hun likevel usik-
ker på hvor Gud ville ha
henne, - her eller i Spania,

der hun allerede hadde vært aktivt
med i sjømannskirka.
- Jeg ba om råd fra sønnen min, som
sa jeg skulle be hun om et bønnesvar.
Det gjorde jeg straks, og ba Gud vise
meg hvor Han ville ha meg.  Stor var
overraskelsen da jeg slo opp i
Bibelen og øynene falt på Rom. 15,
vers 24: Der sto: ” ….dra videre til
Spania!” jeg visste ikke at Spania var
nevnt i Bibelen engang! 
Siden da har Liv Odny bodd i Spania
i høst- og vinterhalvåret, men kom-
mer hjem til Kopervik og til de voks-
ne barna om sommeren.
- Jeg gjør mer nytte for meg der enn
her. Der er en menighet på ca. 6-
7000 nordmenn og nok å gjøre på
mange områder. 

BØNNESVAR
Mange bøker om bønn er blitt lest, -
for ikke å si studert, av Liv Odny i
disse ca. 5 åra som er gått. Og utalli-
ge er de konkrete bønnesvarene hun
har fått, - de er blitt skrevet opp i bla-
dene foran i Bibelen hennes, og der
er flere tettskrevne sider med henvis-
ninger til bibelvers. Hun ivrer for
bønnegrupper, og var med da vår
menighet hadde bønnevandring i vår,
sammen med Ungdom i Oppdrag.  Et
av de siste og mest konkrete bønne-
svarene var nok løftet sjømannskirka
fikk i vår om hele 5 millioner svenske
kroner til bygging av ny kirke! De ble
gitt av Kronprinsesse Märthas kirke i
Stockholm og var en testamentarisk
gave av en stockholmer, - de skulle
brukes til noe som kunne glede
mange! Gratulerer med gaven!

Vi ønsker Liv Odny og de andre nord-
mennene i Torrevieja God Jul, og
lykke til med arbeidet i ”kjerka”!
AVN

”...dra videre til Spania.” 
(Rom. 15, v.24)



Søndag 24. september var Kopervik bedehus fullsatt av
barn og voksne. Kirketorgets
utsendte fikk så vidt sneket seg til en ledig plass før fes-
ten begynte. Helt fra begynnelsen av var det riktig fest-
lig søndagsskolestemning i lokalet.  Og hva var vel mer
på sin plass når en skulle
feire at en søndagsskolelærer fikk Kongens  fortjene-

stemedalje for sitt
mangeårige virke
i søndagskolen!
Festen ble åpnet
med frisk sang av
søndagsskolebar-
na. Hoved-
personen selv,
Leif Stangeland,
ledet allsangen,
godt assistert av
sv igersønnen,
K r i s t i a n
Brautaset. Fest-

talen ble holdt av
Magne Tangen. Fra SR-
banken var det kommet
nydelige smørbrød.

Ordfører Kjell Arvid
Svendsen foretok selve
utdelingen av medaljen
med både høytidelighet

og humor.
Blant alle gra-
tulantene var
det  flere tidli-
gere søndag-
skoleelever, og
de varme hilse-
nene til jubilan-
ten må ha  gjort
godt å høre for
en som hele
livet har viet sitt
liv til forkynnel-
sen for barna.
Og jubilanten

selv? Ja, han var i sitt ess. Like humørfylt og sprudlende
som han i alle dager har stått foran flere generasjoner
småbarn, bar han fram sin glede og takknemlighet
over å få ha fått være med i tjenesten for "disse mine
minste små"- og også sin overraskelse over at han var

blitt tildelt medalje for denne tjenesten. Det var en stor
oppmuntring for ham personlig og en ære for alle som
driver søndagsskolearbeid, mente han.

Fikk et ”håndgripelig” kall til å bli 
søndagsskolelærer
En tid etter denne store festen møtte vi Leif Stangeland
for en liten prat nede på butikken.
Var det søndagsskole i Kopervik da du var liten?
-Ja, det var det. Det var fru Ariansen, frk. Hestad,
Kornelius Mydland og kemner Gismarvik som drev den
da. Det var stor stas å gå på søndagsskolen på den
tiden. Vi fikk søndagsklærne på oss og så bar det av
sted til Søndagsskolen på Bedehuset om morgenen og
på Frelsesarmeen om
ettermiddagen.
- Hvordan gikk det til at du kom med i søndagsskolear-
beidet?
Etter fullført millitærtjeneste grep søndagsskolelærer
Odd Christensen meg i nakken en dag og sa: ”Du skal
være med i Søndagsskolen.”” Jeg har alltid vært glad i
barn,” svarte jeg,” men jeg vil bare bli med hvis jeg
ikke må si noe!” Så du kan si det var et håndgripelig
kall. Etter en stund som stjernestempler ordnet Gud
det der med frimodigheten, og jeg fikk være med å
fortelle fra Bibelen.
Barnas forventninger

- Men hva har gitt deg "driven" til å stå så lenge på i
arbeidet?
Det er mange ting. Først og fremst forventningen hos
de mange kjekke søndagsskolebarna som møter så flit-
tig opp hver søndag. Dernest alle de gode og trofaste
medhjelperne jeg har fått arbeide sammen med. Og så
tenker jeg på alle de hjelpsomme og oppmuntrende
foreldre og besteforeldre og forbedere jeg har hatt.
Men uten Guds kraft og styrke hadde nok ikke egne
krefter strukket til i dette arbeidet. I Bibelen står det at
"det er Gud som virker i dere både å ville og å virke til
hans gode behag."

Reagerte med vantro
Hvordan reagerte du da du fikk vite at Kongens fortje-
nestemedalje var på vei?
Jeg reagerte med stor overraskelse og nesten med litt
vantro. Selvsagt ble jeg også kjempeglad og dypt tak-
knemlig. Jeg synes det er fantastisk stort at vårt arbeid
som søndagsskolelærere blir aktet og verdsatt på
denne måten.
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Kongens heder til Leif StangelandKongens heder til Leif Stangeland
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Jesus som
barnas
beste venn
Har du noen
ønsker for
søndagssko-
len?
Ja, at barna
som går på
S ø n d a g s -
skolen må få
Jesus som sin

beste venn. Og at
mange flere barn
må komme til
Søndagsskolen. Jeg
ønsker at unge for-
eldre må få øynene
opp for hvor viktig
det er at barna får
en kristelig oppdra-
gelse og en åndelig
ballast med seg i
livet helt fra de er
små.
Kan du gi noen
gode råd til dagens
og framtidas søn-
dagsskolelærere?
Vi søndagsskolelæ-

rere må først og fremst sørge for å ha et nært hjerte-
forhold til Jesus.
"Bli i meg, så blir jeg i dere," sa jo Jesus. Vi må be om
å få se storheten i dette å få være Guds medarbeidere;
å få så Guds levende ord inn i barnehjertene. Dette vet
vi er et arbeid etter Guds vilje. Jesus sa jo selv: La de
små barna komme til meg. 

Til slutt vil jeg
bare si at søndags-
skolearbeidet har
beriket livet mitt
og også vært til
god hjelp for mitt
eget åndelige liv.
Og jeg er full av
takk til Gud og
mennesker for alle
disse årene jeg har
fått være med i
Søndagsskolen. 

Den takknemlighe-
ten kan ”hele
Kopervik” returnere
av et fullt hjerte!

IE

GLAD-NYTT!
NYE SØNDAGSSKOLELÆRERE HAR SAGT SEG
VILLIGE TIL Å HA SØNDAGSSKOLEN PÅ SENTERET

under gudstjenesten. Den starter opp igjen i det nye året.
Foreldre bes komme med barna før gudstjenesten begynner.
Barna kan da være tilbake til event.barnedåp og nattverd.
Velkommen til alle barn, både med og uten foreldre!

EIDE BEDEHUS
Søndagsskolens juletrefest
blir fredag 15. desember kl. 18.00.
Det blir andakt, gang rundt treet,
godteposer og leker. 

Møt opp, alle som har lyst og som
sokner til bedehuset!

BARNEKORET SHALOM
har sin tradisjonelle julekonsert på Ungdoms-og alderssenteret lørdag 16 desember kl. 18!

Der blir foruten julekonserten også julespill, kaffe og pepperkaker. Vel møtt alle interesserte!



Kopervik menighet har vært så heldig
å få leder i Teleios, Norge, Kjell
Aanensen, til å komme hit 19 og 20
januar på Ungdoms-og alderssenteret
for å ha seminar med tema: ”Hvordan
utvikle menigheten som et trygt og
åpent fellesskap”. I den anledning
hadde Kirketorget et telefonintervju
med Kjell.

Kjell Aanensen: du er faktisk et kjent
navn både her i Kopervik og ellers på
Karmøy.  Hvorfor det, egentlig? 
- Det må være fordi jeg og familien
min bodde på Torvastad i 3 år mens jeg
var kretssekretær i KFUM og KFUK.  I
den tiden var jeg også en god del  i
Kopervik som taler, og var sammen
med ungdommene her, bl. a. på påske-
leirene våre på Sand i Ryfylke.

DET RARE NAVNET
Kan du fortelle oss litt om hvordan du
ble leder for Teleios Norge, og hva
betyr det rare navnet? 
- La meg begynne med det rare nav-
net.  Det har hendt at vi er blitt for-
vekslet med Telenor.  En mann ringte
kontoret vårt for å spørre om han
måtte ha tillatelse til å grave i hagen
sin! Teleios er et gresk ord som brukes
noen ganger i Det Nye Testamentet.
Det oversettes oftest med moden eller
modenhet.  I Koloss 1,28 skriver Paulus
om hva han gjør for å ”føre hvert men-
neske fram til modenhet (”Teleios”) i
Kristus,” nemlig:  forkynne, rettlede,
og undervise.  Teleioskursene er ment
å skulle hjelpe oss til vekst hen i mot
modenhet og menigheten til å bli et
varmt og inkluderende fellesskap.

IS-SMELTER
- Viss vi vrir litt på ordet ”Teleios”, blir
det: ”tele i oss”.  Det er ganske mye
tele i noen hver av oss, fordi de fleste
har hatt noen kalde og vonde opple-
velser opp i gjennom.  Når mange i
menigheten har litt tele i seg, vil vi til
tider behandle hverandre noe kjølig og
temperaturen i fellesskapet synker.
Teleioskursene har til hensikt å være
en is-smelter så vi kan få det bedre og
bli varmere mennesker.  Da vil også

temperaturen i menigheten
stige.

STOR VELSIGNELSE OG GLEDE
- Jeg har vært involvert i Teleios
helt siden bevegelsen kom til
Norge midt på 80 tallet.  Jeg tok
nokså fort initiativ til å starte
med Teleioskurs i min egen
menighet.  Dette vokste såpass at vi
noen få år etter etablerte stiftelsen
Teleios Jæren hvor jeg ble ansatt som
daglig leder.  Selv om vi var en lokal
stiftelse, så hadde vi kurs i hele landet
og i nabolandene.  For 3-4 år siden ble
jeg bedt om å ta over ledelsen for
Teleios Norge.  For meg og min familie
har Teleios vært en stor velsignelse,
derfor er det også en stor glede å få
være med å formidle disse viktige
kunnskapene videre til andre.

BURDE VÆRT PÅ BLÅ RESEPT!
I Nyhetsbrevet deres står det at  kurse-
ne ” burde være på blå resept – så vik-
tige er de for helsen”,  og det ble
endatil sagt av en lege, nemlig Vegard
Høgli i Skien.  Dette gjør oss veldig nys-
gjerrige på hva slags kurs dette er, og
for hvem er de-?

- Noen av kursene er kurs i god kom-
munikasjon.  De gir innføring og prak-
sis både i det å lytte med varme,
respekt og empati (”Størst er kjærlig-
heten”), og i å si sannheten i 
- kjærlighet, (”Si sannheten i kjærlig-
het”).  Så er det kurs som gir hjelp til å
bearbeide den måten man tenker og
reagerer på, (”Fornyet sinn – forvand-
let liv”),og til å bearbeide vonde opp-
levelser (”Fri fra fortiden”). Dårlig selv-
bilde og problemer i mellommenneske-
lige relasjoner kan ofte bli en ond sir-
kel som rett som det er ender i depre-
sjon, angst og andre psykiske lidelser.
Kursene kan gi hjelp til å endre til det
bedre slike reaksjonsmønstre, og gi
hjelp til å takle vanskeligheter på en
mer konstruktiv måte. I tillegg har vi
også kurs for gruppeledere (”Forløs
styrken i gruppefellesskapet”).

HVEM SOM HELST KAN BLI MED

- Kursene bygger på Guds Ord, god
psykologi og vi tror også på Den
Hellige Ånds virksomme nærvær når vi
er sammen.  Dessuten er praksis viktig.
Alt vi underviser i kursene får deltaker-
ne anledning til å praktisere i smågrup-
per med erfarne ledere.
Hvem som helst kan melde seg på og
bli med på et Teleioskurs.

STOR RIFT OM KURSENE
Etter å ha tatt et ukjent antall telefo-
ner til Teleios-kontoret har vi altså nå i
Kopervik endelig fått løfte om et semi-
nar i januar,- det er helt tydelig at
Teleioskursene er mye etterspurt.
Betyr det at det er mange menigheter
rundt om i landet som har problemer
med kommunikasjonen, for eksempel?
- Ja, mange menigheter ønsker
Teleioskurs og vi har 70-80 arrange-
menter i året.  De som spør om
Teleioskurs har vel ikke nødvendigvis
spesielt store kommunikasjonsproble-
mer, men hvem har ikke behov for å
forbedre sine evner til å kommunisere
og håndtere konflikter på en sunn
måte?  Jeg tror at de som ønsker
Teleioskurs har visjoner for hvordan de
vil bygge menighetsfelleskapet og
utruste medlemmene for livet og tje-
nesten.

FLINK Å SETTE GRENSER
- Med så mange kurs i året blir vel rei-
sedagene mange. Hvordan takler du
det med kommunikasjon på hjemme-
banen?
-  I år har jeg 68 reisedøgn, ser jeg  Det
var kanskje best å spørre familien min
hvordan jeg og vi takler det! Men som
tidligere kretssekretær og forkynner
har jeg reist en god del i mange år.
Når jeg ser tilbake, var det nok for mye
reising da barna var små.  Det angrer

6

KULE KURS I KOMMUNIKASJON:

Kjell kommer!
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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

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

jeg på.  Nå er barna våre voksne og vi
har fått ett barnebarn, så situasjonen
er noe annerledes.  Jeg er god til å
sette grenser og bruker det aller meste
av min fritid hjemme, sammen med
familien.  Det opplever jeg ikke bare
som viktig og riktig, men jeg trives i
familien sammen med kone, barn, svi-
gerbarn og barnebarn. Jeg liker når vi
både kan ha det gøy og samtidig kan
snakke om det som virkelig opptar oss
av både gode og vanskelige ting.  Jeg
liker når vi er ærlige og sier sannheten
til hverandre, i stedet for å gå rundt å
baktale og surmule.  Jeg har stor glede
av når jeg kan være til hjelp for mine
egne ved å lytte til dem.  Det betyr
ikke at vi unngår frustrasjon og kon-
flikter, men vi tar vanligvis fatt i dem
så de ikke får ligge å mugne.

KALT TIL TJENESTEN
Du har vært innom forskjellige organi-
sasjoner før du ble leder av Teleios
Norge, så som Ungdomsforbundet og
NMS, som forkynner og leder, og dess-
uten er du diakonutdannet.  Dette
skulle tilsi en svært bred erfaringsbak-
grunn med solid faglig forankring.
Opplever du at hverdagen går glatt,
og at kursenes popularitet gir deg
trygghet for at dette er det rette å
bruke livet på?  Eller sliter du deg ut
på andres problemer, og ser fram til

mindre stressende hverdag med åra?
- Hverdagen går ikke glattere for meg
enn for andre. Selv om jeg vil si at jeg
har det gjennomgående godt, ikke
minst fordi det er godt å være Guds
barn og å ha en god familie, så er jeg
aldri i tvil om at jeg lever i tiden etter
syndefallet. Derfor vil det også være
vanskelige ting eller personer å forhol-
de seg til, det erfarer vil alle.  Men her
har Teleioskursene gitt meg gode og
nyttige redskaper. Jeg trives også svært
godt med arbeidet og er overbevist om
at Gud har kalt meg til denne tjenes-
ten.  Derfor ønsker jeg å være i den til
Gud viser meg at jeg har fullført min
tjeneste der.  Jeg tror ikke etterspørsel
og popularitet betyr all verdens for
meg.  Jeg har vært leder for dette
arbeidet også i tider og situasjoner
hvor Teleios var kontroversielt og hvor
vi møtte motstand.  Fordi jeg kjenner
de kvalitetene som ligger i kursene og
tror at de er redskap Gud har gitt oss,
er jeg trygg på å være med å gi dette
videre til de som vil ta i mot. 

Kopervik menighet vil ønske deg hjer-
telig velkommen her 19. og 20 januar,
og gleder oss til å få del i din kunn-
skap og erfaring fra utallige lignende
kurs og seminarer rundt om i landet!

AVN

BLI MED PÅ SEMINAR MED LEDER FOR
TELEIOS, NORGE, I JANUAR!

FREDAG 19. OG LØRDAG 20. JANUAR HOLDER KJELL AANENSEN 
SEMINAR PÅ UNGDOMS-OG ALDERSSENTERET!

Temaet for seminaret er:

”Hvordan utvikle menigheten som et trygt og inkluderende fellesskap”.

Behovet for trygghet og å bli inkludert er grunnleggende for alle men-

nesker. I seminaret vil vi peke på noe av det som skaper utrygghet og hva

vi kan gjøre for å bygge trygge og varme fellesskap i menigheten. Vi skal

se på hva det betyr at vi skal: ”Ta imot hverandre som Kristus har tatt

imot oss, til Guds ære”. (Rom. 15.7)

Fredag : kl. 19.30 – 22.00. Lørdag: kl. 10.00 – 14.00.

Seminaret er åpent for alle interesserte. Der blir servering begge dagene,

og lokale sangkrefter deltar en av dagene. 
Det er ikke nødvendig med påmelding.

VI HÅPER PÅ STOR OPPSLUTNING!
Arrangører: Senterstyret, NMS, Temakveld og Menighetsrådet.
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Månedene før jul
er den travleste
tiden for kvinnene
som er engasjert i
misjonsarbeidet. I
denne tiden går
misjonsmessene av
stabelen. I Kopervik
menighet samar-
beider misjons-for-
eningene for Det
Norske
Misjonsselskap om
å avvikle messa,
som i år fant sted
på Ungdoms – og
Alderssenteret fre-
dag 20. og lørdag
21. oktober. 

HEKTISK
Det er to hektiske dager salg av
alt fra dukketøy, strikkevarer,
håndarbeider, kunstferdige eng-
ler, blomsterkranser, applikasjo-
ner og bilder, til hjemmebakst
av mange slag. Vi må heller
ikke glemme loddsalget, eller
loppemarkedet, som ble veldig
populært, med lang kø av folk
som ville kjøpe ”lopper”.
Kor for hele familien
Misjonsmessa består av mer enn
utlodninger, salg og loppemar-
ked. En finner også tid til
andakt, misjonsfest, barnemøter
og misjonsinformasjon. Eller
hva sier du som ikke var på
misjonsmessa, og som gikk
glipp av å se og høre Åkra fami-
liekor: der var kormedlemmene
fra noen få måneder gamle
babyer til barn i alle aldre, sam-
men med sine mødre og fedre.
Det var en opplevelse å se og

høre engagementet til dette
nystartede koret!

Mange hundre mennesker fant
veien innom Ungdoms- og
Alderssenteret de to dagene
misjonsmessa varte for å sikre
seg julepresanger til familien,
julebakst til jul, eller kanskje
noen gamle, men likevel verdi-
fulle ting på loppemarkedet. 

EN ILDSJEL FRA SUND
12 – 13 misjonsforeninger fra
Vedavågen, Sund, Åkra, Ådland
og Kopervik er engasjert i den
årlige misjonsmessa. I løpet av
to dager skal alt det  forenings-
medlemmene har laget i løpet
av et år selges eller loddes ut til
inntekt for misjonen.

Det er ivrige ildsjeler som står
bak arbeidet med å lage varer
og organisere misjonsmessa. Ja,
mange har vært med på dette
år etter år. En av disse ildsjelene

er Kirsten Jonsen
fra Sund. Hun
forteller at hun
minnes å ha vært
med og laget
ting til misjons-
messa, eller jule-
messa som det
het før, i borti-
mot 25 år. Hun
understreker
imidlertid at det
er mange fra
misjonsforening-
ene som gjør en
fabelaktig inn-
sats både under

selve misjonsmessa
og i løpet av hele året.

På spørsmål om hvordan hun
ble med i dette arbeidet svarer
hun at hun har ”arvet” oppga-
ven og interessen fra sin egen
mor, som fortsatt strikker og syr
ting til misjonsmessa. 

Kirsten har også vært med og
brodert Rogalandsbunad til
misjonsmessa siden 1987.
Bunaden er den mest ettertrak-
tede gevinsten som loddes ut. 

Neste års messe alt i gang!
Hun forteller at arbeidet og
planleggingen til neste års
messe starter umiddelbart etter
at årets messe er slutt.  Allerede
samme dagen som årets messe
ble avsluttet startet hun arbei-
det med å strikke  til neste års
messe. Etter jul går hun på bil-
ligsalg i butikker for å kjøpe
materialer som kan egne seg å
lage gjenstander av.

Misjonsmessa 
– en messe verdt!

ELLER: JULEMESSA SOM BLE MISJONSMESSE!

Kirsten Jonsen
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Under samtalen 6. nov. viser
hun frem et nesten ferdig bro-
dert forkle til
Rogalandsbunaden som skal
loddes ut på misjonsmessa i år
2001. Når jeg spør hvor hun får
iveren og energien fra, så
understreker hun at det nok er
hennes legning å være 100%
engasjert når hun først blir
interessert, og når saken er så
viktig som misjonsarbeidet er, -
ja da går det meste av seg selv!

Alle som har lyst kan bli med
Kirsten Jonsen forteller at det
ikke bare er faste medlemmer i
misjonsforeningene som er med
og lager varer til misjonsmessa.
Flere kvinner som ikke direkte
er med i misjonsforeninger, er
likevel ivrige til å lage gjenstan-
der, sy og strikke til misjonsmes-
sa. Så herved oppforderes inter-
esserte til å ta kontakt!

Arbeid som gir resultater
Kirsten fremhever også de
mange som står for forhånds-
salg av lodder rundt om på kjø-
pesentre i distriktet. Mange sit-
ter flere dager på rad på OBS
på Ragalmyr, Oasen, Kopparen,
Centrum på Åkra og andre ste-
der. Dette forhåndssalget inn-
brakte i år ca. 80.000,- kr. Totalt
netto resultat i år var
ca.180.000,- kr. Et godt resultat
etter en utrolig innsats gjen-
nom et helt år av mange flittige
misjonskvinner som ønsker å
være med og slå et slag for
misjonens sak.

L.G.

HELLIGE TRE KONGERS FEST
På Senteret søndag 7. januar. 

Tale av Bjarne Stornes ,sang av Kirkekoret, Shalom har opptreden, og der vil bli pro-
gram for barna under talen. Ellers: bevertning og juletregang. Alle hjertelig velkomne!
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Intervju med Tor Sjursen
i neste nummer av KT

Er du logga på?
www.karmoykirken.no

Keiser i Roma på Jesu tid

3.12 til 24.12.2000

Landshøvding i Syria på Jesu tid

Maria fikk besøk av en…

Alle skulle innskrives i…

Josefs slekt kom fra…

Josef og Maria bodde i…

Matfat for sauer…

Overnattingssted

Engelen sa «…ikke»

Marias ridedyr

Dyrebolig

Josef og Maria var tro…

Annet ord for gjeter

«Ære være … i det høyeste»

Fyll ut det loddrette «hjelpeordet» og løs kryssordet. Det skal bare stemme vannrett.
Bruk gjerne Lukas 2. kap. som hjelpemiddel. Sender du løsningen til Kopervik
Menighetsblad, må du huske å skrive tydelig navn, adresse og alder. 
Da er du kanskje en av de heldige som får en overraskelse i posten til Jul.

Advenstkryssord
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Kirkelige handlinger

Vigde

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

29.09. Petter Johan Pedersen

04.10. Astrid Fjeldkårstad

05.10. Sverre Nikolai Andreassen

06.10. Didrik Amland

24.10. Eddy Hansen

08.09. Nils Bygnes

08.09. Borghild Elise Båsnes

05.09. Arne Johannessen

28.09. Ingvar Ytreland

29.09. Klara Røe

09.09. Åge Østebøvik og 

Gunn-Iren Andreassen

28.10. Arild Flesjå og Randi Skår

07.10. Ståle Andre Stangeland og 

Liv Marit Gjerde

14.10. Ken Eivind Vigdel og Tove Kvalvik

NYTTÅRSAFTEN 2000
Det blir fest for ungdom 
fra og med 8.kl. på Senteret.
Kvelden starter kl. 20.00 med middag/dessert.
Andakt/tale for kvelden, masse variert 
underholdning av god kvalitet, midnattsmesse,
oppskyting av raketter, kake- og dessertbord,
snacks. Vi holder på fram til ca. kl. 03.00.

Antrekk: PENT!
Pris: Ca. kr. 100,- pr. pers. 

Festen blir støttet av ”moro uten rus”.

Påmelding: Kari Magnussen: 
52857569 (arb.)/ 52851863 (priv)

eller: Johan Stangeland: 
52850144 (arb)/ 52851067 (priv)

Lørd. 16. des.
kl. 18.00 Konsert m/Shalom
Julaften
Familiegudstjenester. 
Offer til NMS, Santalmisjonen og 
Indremisjon deles likt).
kl. 14.00 v/kateket Solveig Leikvoll,
Siloa
kl. 15.30 v/sokneprest Jon Sverre
Servan, Kopervik og Stokkastrand
skolekorps.
kl. 17.00 v/sokneprest jon Sverre
Servan, Stangaland skolekorps.
Juledag
kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste
m/dåp v/kapellan Norodd Stavenjord. 
Offer til NMS, øremerket Sjursen.
2. juledag
kl. 11.00 Høymesse
(Stefanusdagen) m/nattverd v/sokne-
prest Jon Sverre Servan. Kirkekoret er
med. Offer til Norsk Misjon i øst.
Nyttårsaften
kl. 23.15 Midnattsmesse v/kateket
Solveig Leikvoll.
Åpen kirke til kl. 03.00. Servering av
suppe, 
kaffe, gløgg og julekaker.
Nyttårsdag
kl. 11.00 Høymesse m/nattverd og
dåp. Sokneprest jon Sverre Servan.
Offer til De 4 Diakoniinstitusjoner.
7. januar
kl. 18.00 Hellige Tre Kongers fest.

Aktiviteter Jul 
og Nyttår 2000

KIRKEGÅRDSARBEIDER

TORLEIV THOMASSEN
går av med pensjon 31. januar 2001.

Han kommer til å vikariere som kirketjener ved behov.
I neste nummer av Kirketorget 

kan du lese intervju med Elisabeth
og Torleiv Thomassen!
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Søndag 22. oktober var der en noe utradi-
sjonell konsert i Kopervik kirke. For første
gang hadde nemlig alle korene(5 i alt!) i
menigheten vår felles konsert. Den sam-
let stappfull kirke og viste stor bredde i
det musikalske repertoaret. 
Barnekoret Siloa blir ledet av Terese
Holmen og Bodil Melkevik, med Toralf
Bredal som ledsaget på gitar. På bildet
synger de et fellesnummer med
Kopervik kirkekor, dirigent Øystein
Bredal. Shalom dirigeres her av Hild
Jorunn Olsen, mens ten-sing-koret
Synzigus for første gang opptrådte
med sin nye dirigent Petter Losnegård.
Geir Toskedal er dirigent for Quo Vadis,
som og sang fellesnummer med ten-
singerne. Innimellom korsatsene sang
forsamlingen fellesnummer, og barn
leste dikt og bønner. Til slutt hadde alle
et fellesnummer: ”Gå derfor ut”
(Misjonsbe-falingen) som ga vide per-
spektiver på det korarbeidet som dri-
ves, til oppbyggelse og stor glede for
både utøvere og tilhørere. I det hele
et spennende prosjekt som mange etterpå
syntes hadde vært en vellykket ide, vel verd
å gjenta til neste høst!

Sangglede med 
store og små

i Kopervik kirke


