
Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. 
Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, 
til Davids by Betlehem, siden han var av Davids ætt, 
for å la seg innskrive sammen med Maria, 
sin trolovende, som venter barn. 
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                spalte 

KOPERVIK 
MENIGHET 

 
Kopervik menighetskontor 
Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) 
Postboks 14, 4291 Kopervik 
Telefon 52 85 75 69 
Telefax 52 85 75 70 
e-post: kopervik@karmoykirken.no 
 
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 
 
Prostiprest: Lars Harald Tjøstheim 
Telefon 52 85 75 67 kontor 
Telefon 52 84 31 95 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: Øyvind Grinde 
Telefon 913 46 956 
 
Sekretær: Margrethe Larsen 
Telefon 52 85 75 66 
Telefon 52 85 17 34 privat 
 
Kirketjener: Birgitta Severinsen 
Telefon 52 85 11 48 privat 
 
Menighetsrådsformann:  
Øyvind Jørg Kristoffersen 
Telefon 52 85 26 90 
 
Dåpsvertinner: Tone Elin Tollessen,
Borghild Ørjansen, Liv Rita Ytreland 
Vorraa, Anne Marie Gaustad 
 
Stiftelsen Kopervik U&A senter: 
Formann: Per Melvær 
Telefon 52 85 36 12 privat 
 
Kopervik menighets barnehage 
Sveinsvolljordet 1, 4250 Kopervik 
Styrer: Bodil Melkevik 
 
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 
www.karmoykirken.no 

Utkommer med 4 nr i året. 
 
Redaksjon: 
Astrid Vestvik Nilsen, redaktør 
Ingeborg Ellingsen 
Nils Petter Sætrevik 
Lars Gaustad 
 

Grafisk produksjon: 
Oppsett: Tor Sjursen 
Trykk: as KARMØY TRYKKERI 
Frivillig kontingent: 
Kr 100.- pr år 
Girokonto for støtte til bladet: 
3315.61.06629 
 

Annonsepris: 
Kr 700.- pr. 4 nr. - standard-størrelse. 
 
Ekspedisjon/distribusjon: 
Per Severinsen 
Bladet deles ut av frivillige 
ombærere til husstandene i 
Kopervikområdet. 

Distribueres gjennom postverket til 
husstander som har postboks 
 
Opplag: 3100 
 
Bildene på forsida er tatt av 
Ingeborg Ellingsen 

I skrivende stund står jeg midt i flytting 
både på kontoret og privat. 
 
Menighetskontorene har de siste ukene 
vært preget av ombygging - for å gi større 
plass til vår gode kontornabo, juridisk av-
deling i Karmøy kommune. I løpet av få 
dager nå skal jeg som den siste få flytte 
inn i et litt mindre, men bra kontor (etter 
uker på gangen og i et møterom uten tele-
fon). Det skal bli godt å komme i orden 
igjen på kontoret før juletiden tar til. 
 
En langt mer omfattende flytting startet 
tidlig i høst og pågår ennå. Etter at vår fa-
milie og svigermor kjøpte et hus nær Åse-
bøen stadion nå i sommer, har nær sagt all 
fritid gått med til oppussing og flytting. 
Det har vært utfordrende å prøve Seg som 
flyttebyrå, snekker, flislegger, tapetsør og 
maler. Na kjenner jeg tidspresset. Må 
være ferdig utryddet og utvasket i Statsråd 
Vinjes gate innen mandag 24.november. 
 
Så var det å komme helt i orden i eget hus 
da. Kjøkkenet har sett ut som en bygge-
plass i uker og en del arbeid gjenstår. I 
kjelleren skal flere vegger males, og flis-
lagte golv skal fuges og listes. Skap skal 
monteres, hyller og lamper skal opp. Alt 
skal ryddes på plass. Alt som ikke skal og 
bør kastes da - akk, det er det vanskeligste 
jeg vet. Jeg redder og gjemmer unna ting 
som kona tror hun har klart å kaste for sis-
te gang. Ikke rart vi har mye å flytte på 
etter at jeg i mange år har vært storkunde 
på Fretex. 
 
Ferdig til jul? Nesten alle jeg snakker med 
om dette med flyttingen vår gleder seg på 
våre vegne og sier oppmuntrende: �Dere 

blir sikkert ferdige til jul!� Jeg bekrefter at 
det er vår målsetting, men etter som ukene 
går, melder det seg en liten usikkerhet. 
Tro om vi blir ferdige til jul? En ting er 
vel rimelig sikkert og det er at vi kommer 
til å kjenne oss ganske ferdige (les: trøtte) 
når den tid kommer . 
 
Ferdige til å feire jul? 
 
Ja jeg tror kanskje vi kommer til å være 
mer ferdige til å feire jul enn noen gang 
før, midt i vår slitenhet. Jeg tenker da på 
hvorfor Jesus ble født inn i vår slekt. 
 
Han kom ikke for å belønne de få som 
syntes de fikk alt på stell og trodde de 
kunne stå for Gud med skryteliste over alt 
de hadde utrettet. Jesus kom for å lege det 
som var sykt og oppsøke de som hadde 
gått seg bort. Jesus er den �hånden� Gud 
strekker ut for å løfte opp de som har stre-
vet, snublet og falt. Det er godt å kunne 
legge seg i den hånden når en er sliten el-
ler når alt går i stå. 
 
Ferdige til jul?! 
 
Jeg ønsker for meg selv, mine nærmeste 
og dere alle at vi denne julen kan få kjen-
ne det ekstra godt å legge alt vårt strev og 
mas ned ved Jesu føtter og finne den gode 
hvile nettopp der. La oss tenke på Ham 
som ble født under så enkle forhold til 
tross for at han er kongenes konge, ja, 
Guds egen sønn. 
 
Da er vi i sannhet ferdige til jul! 
 
Hilsen 

Ferdige til jul ? 
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På veggen henger et stort teppe 
med motivet �Noas ark�, laget 
av elever ved Sund skole og 
gitt til bedehuset. 
 
Vi bruker flanellografserien 
�Betty Lukens�, og i år har vi 
kjøpt trefigurer som vi har  
laget klær til og bruker i fortel-
lingene, for eksempel når  
Abraham drog ut fra sitt land 
til det lovede land, eller da  
Jakob sov med en sten til hode-
pute. Det blir ganske tydelig 
for barna når vi kan �leke� litt 
slik. Ellers bruker vi tekstopp-
legget til Norsk Søndagsskole-
forbund, som har spennende 
fortellinger fra både GT og NT. 
 
Frammøtet varierer etter som 

her er barn i søndagsskole-
alder. Vi har god plass og øns-
ker flere velkommen. Vi har i 
flere år vært minst 4-5 ledere, 
slik at hvert �lag� har ansvaret 
en gang i måneden. I år sluttet 
den eldste av oss, Brit Moen  

Kri s t i ansen, 
etter vel 30 
års trofast tje-
neste. Fra i 
høst er leder-
ne: Kari og 
Lars Ole 
Kristiansen, 
Einar Ytre-
land, Anne 
Beate  
Vihovde  
og Grete  
Fedøy. 
 
Hver høst, 
sist nå 19. oktober, har vi søn-
dagsskolefest. Da fylles både 
storsalen og veslesalen med 
folk i alle aldre. Foreldre og 

besteforeldre 
stiller alltid 
opp med kaker 
og støtter opp 
om høstfes-
ten. Det er 
utrolig inspi-
rerende å se 
en slik opp-
s l u t n i n g . 
Også på  
julefesten er 
det fullt på 
Sund bede-
hus. Barne-
koret, ledet 
av Anne 

Lin Ytreland, er fast innslag på 
begge festene, og barna gleder 
oss alltid med frisk og fin sang. 
 
De siste årene har vi avsluttet 
før sommerferien med tur ut i 
det fri, med utesøndagsskole, 
lek og mat. Her er vi også av-

hengige av foreldrene, og de  
møter alltid fram sammen med 
barna. 
 
Til slutt vil vi si med sangeren: 
 
�Søndagsskolen er et sted 
alle kan få være med. 
Kom bli med oss, hvem du er! 
Her er Himmeriket nær.� 
 
Hilsen oss i Sund-Ytreland 
søndagsskole, 
 
v. Grete Fedøy. 
 
Flere bilder på siste side 

SØNDAGSSKOLEN � JESUS TIL BARNA 
Visjonen i søndagsskolen er å gi Jesus til barna. Derfor holder 
vi fortsatt på med søndagsskole også her på Sund og Ytreland. 
Hver søndag kl. 11 kommer barna og ledsagere til Sund 
bedehus, der vi samles i kjellerstua foran flanellograftavlen. 



 

 
Vi er en gjeng i menigheten som 
i lengre tid har savnet et åndelig 
og sosialt fellesskap.  Vi ønsker 
å finne igjen det fellesskapet vi 
hadde i ungdomsmiljøet i menig-
heten, men samtidig være et in-
kluderende fellesskap for nye 
som har lyst å finne en plass i 
vår menighet. Derfor har vi nå 
tatt initiativ til å lage en møte-
plass. Vi synger mye sammen 
og har eget orkester. Andakten 
har en sentral plass i møtet og vi 
avslutter alltid med tradisjonell 

kveldsmat.  

Hvem er møtene for, og når? 
 
Samlingene er lagt til hver tredje 
søndag i måneden,  kl. 20.00 på 
U&A- senteret. Vi har hatt to møter 
i høst med rundt 30 fremmøtte hver 
gang. Tilbakemeldingene så langt 
har vært veldig gode, for dette er 
noe mange har savnet.  Hovedmål-
gruppen vår er alle mellom 30 og 50 
år, men alle som synes at dette kan 
være noe for dem, er hjertelig vel-
komne! 
Neste møteplass blir 16.nov. Da blir 
Geir Toskedal andaktsholder. 
Desembermøtet går ut, men vi kom-

mer sterkt tilbake etter jul. 
Da blir datoene slik: 
 
18.01.04: kapellan Norodd Stavenjord. 
15.02.04: Heide Thorsen,  
                    den nye diakonen på Åkra. 
28.03.04: Unni Golding,  
                   ungdomsskolelærer. 
18.04.04: andaktsholder ikke funnet enda. 
06.06.04: da planlegger vi utekveld 
                    på Fot! 
 
Hjertelig velkommen!! 
 
Hilsen Rolf Koch, Hild Jorunn 
Olsen, Bente Lise Hausken og 
Merethe Endresen. 

 

MØTEPLASSEN- noe for deg? 
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Svanhild og Ove Sjursen og 
barna har nå kommet tilbake 
til Norge fra Kamerun og bo-
satt seg i Sandnes. Her for-
teller Ove om de nye oppga-
vene sine både i Sandnes og 
i vår menighet. 
 
Det er rart å komme tilbake til 
Norge! Vi ser en del forandringer 
etter fem-seks år. Vi merker at 
det norske samfunnet har utviklet 
seg videre � både positivt, men 
også noe i negativ retning � sam-
tidig som vi har blitt litt mindre 
norske. Det er ikke fritt for at noe 
av det vi ser kan gjøre oss litt 
betenkte, men samtidig er det dei-
lig å være norsk igjen. Det norske 
samfunnet er fantastisk velfun-
gerende og effektivt. Vi har nok 
utviklet oss i en mer ueffektiv ret-
ning, så vi strever litt med å 
henge med. 
 
Ansvar for menighetsplanting 
Vi har nå bosatt oss i Skaarlia i 
Sandnes, hvor jeg har fått meg 
jobb. 1. januar begynner jeg som 
menighetsprest i et menighets-
plantingsprosjekt for Skaarlia. 
Det betyr at jeg får ansvar for å 
prøve å bygge opp et eget menig-

hetsarbeid for denne bydelen. Vi 
kommer til å satse mye på arbeid 
i menighetsceller, og på guds-
tjenester med en "unge familier"-
stil. Det er Høyland menighet 
som sammen med NMS har star-
tet dette prosjektet. På denne må-
ten vil NMS også satse på misjon 
i Norge, noe det er mer og mer 
behov for. For meg som har 
arbeidet med menighetsutvikling 
og undervist om dette i Kamerun, 
var det en fantastisk mulighet å 
skulle få være med i et slikt pro-
sjekt her i Norge. 
 
Ukependler 
Nå i høst jobber jeg i 75% stilling 
som vikar for kateketen her i  
Kopervik, de resterende 25% har 
jeg på Åkra. Det meste av tiden i 
Kopervik bruker jeg på konfir-
mantarbeidet og på skolebesøk. I 
skolebesøkene forteller jeg ofte 
fra Kamerun, om hvordan det var 
å bo der både for oss voksne og 
for barna våre. På Åkra er det 
konfirmanter jeg bruker tiden min 
på. Det er selvsagt slitsomt å uke-
pendle til og fra Kopervik fra 
Sandnes, men siden jeg er herfra 
og har mulighet til å overnatte 
hos foreldrene mine, så går det 

greit. Det er jo litt spennende å 
jobbe som prest og kateket her på 
hjemstedet mitt. 
 
Savner Kamerun 
Det er forferdelig kaldt og surt 
her i Norge; jeg hadde nesten 
glemt ut at det kunne bli så surt 
som det er nå om dagen. I Kame-
run begynner tørketiden nå, det er 
fantastisk grønt og fint, og det 
regner nesten ikke lenger, tempe-
raturene ligger vel på rundt 30 
grader. Jeg lengter litt tilbake, 
ikke bare etter temperaturen, men 
etter venner og et annet tempo. 
Men vi er norske, og her føler vi 
oss hjemme, så vi ser frem til 
noen gode år her hjemme nå.  
Barna trives godt på skole og i 
barnehage, og vi har kjøpt oss et 
fint hus i Sandnes.  
 
Det er med skrekkblandet fryd 
jeg ser frem mot jul. Det er ikke 
noen god opplevelse å oppdage at 
det allerede begynner å komme 
juletilbud og julepynt på kjøpe-
senteret. Men familieselskaper, 
svineribbe og pinnekjøtt av ikke-
selv-slaktet sau blir fint.  
 

Hilsen Ove Sjursen 

FRA MISJONÆR TIL KONFIRMANTPREST 



Vi trodde vi snakket 
med et nyinnvalgt med-
lem av diakoniutvalget, 
Åse Maren Haralds-
eide.Men nei, sier hun, 
jeg har vært med som 
varamann i en periode, 
så jeg kjenner en del til 
arbeidet fra før.  
 
Åse Maren er utdannet 
sivilagronom, men har 
omskolert seg for å job-
be innen skoleverket. 
De siste 6 år har hun 
vært i PPT-tjenesten i 
Haugesund, men bor i 
Kopervik. 
 
Hva består arbeidet i utvalget i? 
Utvalget organiserer besøks-
tjenesten.Vi vet der er mange eldre 
og aleneboende som trenger kontakt 
med andre mennesker utenom slekt-
ninger.  Mange har også få eller 
ingen slektninger i nærheten. Sosialt 
samvær, samtale, høytlesing er noe 
mange setter pris på. Vi vil gjerne 
ha flere besøksvenner på listene 
våre, for behovet er bare økende. 

Og som leder i utvalget, Kari 
Magnussen sa i et intervju i Karmøy 
Lokal nettopp: Tjenesten er ikke 
ensidig, men gjensidig. 
 
Hva skjer i førjulstida? 
I adventstida pleier vi organisere 
ombæring av blomster til de som er 
syke og gamle og de som har mistet 
en av sine nærmest pårørende dette 
året. Ellers i året besørger vi jo og 
planter til menighetens eldre og 

syke og dem som er i 
en spesiell livssitua-
sjon. Dessuten får alle 
på 85 og eldre planter. 
Vi har også begynt å 
arrangere en fin fest på 
U-& A-senteret for de 
som ble konfirmert i 
Kopervik kirke for 50 
år siden. Den pleier å 
være i august/sep-
tember. 
 
Det er fint at noen  
arbeider for at andre 
skal bli sett og hørt og 
vist omtanke og venn-
skap. Men der er behov 

for enda flere i besøkstjenesten! Du 
som leser dette og synes det er noe 
for deg: Ta kontakt med Kopervik 
menighetskontor! ( v. daglig leder 
Kari Magnussen, tirsd. � fred. kl. 
0900 � 1300.) 
 
Du som er interessert i å FÅ besøk: 
ta kontakt med menighetskontoret! 
 

I.E 
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DIAKONI ER TJENESTE: 
 
* Med diakoni forstås kirkens med-
menneskelige omsorg og felles 
skapsbyggende arbeid, og den tje-
neste som i særlig grad er rettet mot 
mennesker i nød. 
* Kopervik menighets diakoniut-
valg er oppnevnt av menighetsrådet. 
* Diakoniutvalget har som sin særli-
ge oppgave å innarbeide diakoni i 
menigheten, og å inspirere til frivil-

lig innsats. 
 
MENIGHETENS 
BESØKSTJENESTE: 
 
* Tjenesten består av en gruppe fri-
villige og retter seg mot mennesker 
som er mye alene og kan tenke seg 
noen å snakke med. 
* Tjenesten er ikke ment å skulle 
erstatte det offentlige hjelpeapparat, 
men er et tillegg til dette. 

* Besøkene avtales individuelt. 
* Besøkeren er forpliktet til taushet 
om private og personlig forhold 
vedkommende kan komme til å få 
kjennskap til. 
* Det kan om ønskelig formidles 
kontakt til prest eller diakon. 

 
 

Diakoni i Kopervik menighet  -  noen fakta: 

Bak fra v.: Anne Synnøve Myge, Åse Maren Haraldseide, Randi 
Myge Løberg og Liv Austdal. Foran: Ann Karin Lundberg og Kari 
Magnussen. Ikke tilstede: Møyfrid Ferkingstad, Anne Marit Skogheim 
og Ingrid Norunn Tungesvik 

 

Arbeidet  i  d iakoniutvalget  
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I begynnelsen av 1970-årene var 
menighetens aktiviteter spredt på 
forskjellige steder i byen. Havna-
loftet på Sesam ble brukt både til 
samlinger for ungdom og til 
mannsforeningens møter. Eldre-
arbeidet holdt blant annet til i  
losjehuset i Avaldsnesveien. 
 
Det var stort behov for et sam-
lingssted for menighetens for-
skjellige aktiviteter og grupper. 
Initiativtakere for å prøve å få 
bygd et høvelig samlingssted var 
bl. andre daværende sokneprest 
Ditlev Monstad og Ingemar Hjart-
åker. En plankomité arbeidet i 
noen år med tomtespørsmål,  
finansiering og byggeplaner. 
Karmøy kommune gav grunn-
kapital i og med at de tildelte gra-
tis tomt til stiftelsen Ungdons- og 
Alderssenteret. Bygget ble finan-
siert via lån fra Statens Husbank 
med 1,9 mill kroner. Også Forsik-
ringsselskapet Vesta, Postbanken 
og Stangeland Sparebank var 
långivere. I tillegg ble det utført 
et fantastisk stort dugnadsarbeide 
helt fra gravearbeidet startet til 
siste malingstrøk var utført i 
1978. Valter Vorraa var den gang 
den suverene dugnadsorganisator. 
En regner med at dugnads-
innsatsen hadde en verdi av ca. 
300000,- kr. 
 
For å skape blest omkring bygge-
prosjektet allerede fra planleg-
gingsstadiet, ble det arrangert 
samlinger og basar (høstbasaren) 
på Kopervik videregående skole. 
På en av disse  samlingene var 
bortimot 1000 personer tilstede. 

Det ble skapt en ganske stor inter-
esse for planene både i Kopervik 
og også i distriktet ellers, noe som 
sikkert førte til at mange enga-
sjerte seg i dugnadsarbeidet i byg-
geperioden. 
 
Brukernes behov endrer seg 
med tiden. 
I 25 år har senteret tjent menig-
heten og mange frivillige organi-
sasjoner. Det har på mange måter 
vært et godt egnet sted for de 
mange større og mindre samling-
er. Men det er ikke alltid gunstig 
når det skal arrangeres to sam-
linger eller flere aktiviteter samti-
dig. Senteret har en åpen løsning 
slik at det lett oppstår forstyrrel-
ser når f. eks. to samlinger skal 
foregå samtidig, dette har til tider 
skapt problemer og frustrasjon 
hos noen. 
 
Fra de som driver ungdomsarbeid 
er det fremsatt et ønske om å få 
en bedre isolert og egnet avdeling 
hvor ungdomsarbeidet kan ha sine 
aktiviteter, men samtidig er det 
meningen at også andre grupper 
kan benytte denne delen av sente-
ret. En plankomité har arbeidet en 
tid med  planer om utvidelse av 
ungdomssalen til aktivitetsrom og 
internettkafé og to grupperom for 
speiderne, samt salong for  
musikkaktivitet. Planene innbe-
fatter også egen inngang der hvor 
frisørsalongen har tilhold i dag. 
Senterstyret har godkjent en kost-
nadsramme for ombyggingen på 
kr. 600.000,-. Det er utarbeidet 
tegninger for ombyggingen og det 
er søkt om godkjenning fra kom-

munale myndigheter. Anlegg av 
parkeringsplass ved hovedinn-
gangen mot kirken vil bli utført 
samtidig med den planlagte om-
byggingen av senteret. 
 
Stort behov for vedlikehold 
Ungdoms- og alderssenteret har 
eksistert i 25 år. Noe ytre vedlike-
hold er blitt utført og en del for-
nyelse og ombygging er gjort inn-
vendig de senere år. Med det har 
likevel vært et forfall de senere år 
når det gjelder vedlikehold av 
plener og beplantning rundt sente-
ret. Mange besøkende har bemer-
ket dette og for de som bruker 
senteret jevnlig er dette et trist 
syn å legge merke til. 
 
I forbindelse med ombyggings-
planene mener mange at det er 
svært viktig at det samtidig  utar-
beides konkrete vedlikeholds-
planer for blant annet skifting av 
en del vinduer, skifting av ytre 
kledning etc. 
 
For å få gjennomført planlagte 
ombygging og utbedring er det en 
betingelse at dugnadsånden vek-
kes til live i menigheten. Både 
unge og voksne må engasjere seg 
i dette. Senterstyret, plankomi-
téen, ja,  hele menigheten må gå i 
spissen for å skape ny entusiasme 
omkring senteret, og kanskje få 
engasjert de unge brukerne av 
senteret og deres foreldre og and-
re som ikke tidligere har hatt så 
mye kontakt med senteret og ar-
beidet som drives der.  

L.G. 

 
     Ungdoms- og Alderssenteret 

- behov for ombygging og renovering 

I mer enn 25 år har senteret vært et viktig samlingssted for arbeidet blant barn, unge, 
voksne og eldre i Kopervik menighet. 
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Hver tirsdag er det et yrende 
liv på U&A-senteret. Innerst på 
�ungdomsrommet� finner vi 
denne tirsdagen en livlig 
gjeng. Det er den internasjona-
le kvinnegruppen menigheten 
har startet som møtes. Ut av 
rommet strømmer heftige, afri-
kanske rytmer. 

 
I kveld skal vi få prøve oss på 
etiopisk dans. Alamitu Tadese og 
Tatu Fufa leder an. Begge kom til 
Norge fra Etioopia i 1999. Tatu 
flyttet til Kopervik med mann og 
barn og har funnet seg vel til rette 
her, og har blant annet lært seg å 
sykle, noe som ikke er vanlig for 
kvinner i Etiopia. Alamitu kom 

hit via Nord-Norge og ble gjen-
forent med sine tre yngste barn i 
julen for to år siden. Hun liker seg 
her, men savnet etter de to voksne 
barna er stort. De snakker begge 
to av moderlandets språk: oro-
misk og amarisk, og i tillegg 
norsk og litt engelsk. 
 

De to andre damene som er her 
kommer fra det afrikanske landet 
Burundi. Marguerite Ngendambi-
zi kom hit med familien i mars i 
år. Godelive Ndarusanze kom 
med familien tidlig i høst. Også 
disse damene er språkmektige og 
behersker fransk, kirundi og swa-
hili, og snart også norsk! 
Siden de andre frammøtte er fra 

Finland og Norge, blir fellessprå-
ket norsk, dog med litt islett av 
engelsk og fransk! 
 
Den gjengse oppfatning hos våre 
venner fra Afrika er nok at i Nor-
ge er det kaldere både hva angår 
vær og kultur. Men vi tror at ved 
å lære mer om hverandres kultu-

rer, så vil vi kanskje 
oppdage at vi har mer 
som er felles enn som 
er ulikt.  
 
På programmet videre 
i høst har vi blant  
annet å bli kjent med 
folkedans og musikk 
fra Burundi og Norge, 
og sokneprest Servan 
er invitert for å fortelle 
om og svare på spørs-
mål om liturgien vi 
bruker i gudstjenesten. 
Siden gruppa nettopp 
har startet opp har vi 
ikke fastsatt flere te-
maer enda, men vi ten-
ker at veien blir til 
mens vi går. Og vi har 
plass til mange flere 
nasjonaliteter, nord-
menn og! 
 
Før vi går hver til vårt, 
sier vi på kirundi: 

�Murakoze�! (Takk for i dag!) 
 

Gun Kevin Noremark 

 

Menighetens internasjonale 
kvinnegruppe  

 

Alamitu Tadese, Marguerite Ngendambizi, Tatu Fufa og Godelive Ndarusanze 



Ikke alle er forunt å kunne leve i 
egen heim når årene blir mange, 
kreftene minker og dagliglivets 
gjøremål blir altfor tunge.  
 
Da er det godt at vi har aldersboli-
ger og pleiehjem - som for eksem-
pel Kopervik aldersheim - der Kir-
ketorget var på besøk en høstkveld. 
Vi treffer tre pleiere, som tar seg tid 
til en liten prat i mellom travle gjøre 
mål. 
Hvordan har dere det her i ad-
ventstiden?  
I begynnelsen av desember har vi en 

festmiddag for beboerne, betjening-
en og de som bor i trygdeboligene 
like ved, forteller Aslaug Heien 
Thorsheim. - Presten eller Frelsesar-
meen pleier og å være med. Vi har 
koselig program med god under-
holdning. Tale har vi også, og mye 
allsang. Den gleder vi oss alle til. 
Hva med besøk i adventstiden?  
Vanligvis kommer noen fra menig-
heten og har en sang- og andakts-
stund om søndags-ettermiddagen. 
Tirsdag formiddag har besøkstje-
nesten en samlingsstund. Men i 
adventstiden finner også barne 
hagen og Lucia med følge veien hit. 
Det er veldig kjekt. Før var ofte ele-
ver fra Kopervik skole her og sang, 
men nå går vel de mer til sykehjem-
met på Bygnes. Barnesang setter 

beboerne veldig pris på. 

Hvordan er det med juleforberedel-
ser? 
Før pleide vi å ha juleverksted der 
vi bl.a. bakte småkaker med beboer-
ne og spilte julemusikk i bakgrun-
nen. Nå er få av de 
14 eldre i stand til å 
være med på slike 
aktiviteter. Det går 
også mer tid til stell 
og pleie nå. Men vi 
legger alltid vekt på 
å pynte skikkelig 
 koselig til jul - for 
de eldre skal ha det 
hjemlig og fint rundt 
seg. 
Og selve julekvel-
den - hvordan har 
dere det da? 
Noen av beboerne 

blir kjørt til sine nærmeste for å 
feire julekvelden der, forteller Ruth 
Henny Hemnes. - Vi har tidlig mid-
dag, klokka ett den dagen. Så har vi 
kaffe og kaker om ettermiddagen. 
Om kvelden har vi fine smørbrød. 
Etterpå samles betjening og beboere 
til allsang og pakkeutdeling. Røde 
Kors� besøkstjeneste sørger alltid 
for at det er noe koselig i pakkene 
til de eldre. Så er det frukt og for-
friskninger og småprating til bebo-
erne vil gå til sengs. 
 
Vi synes Kopervik Aldersheim er 
en trivelig plass å ar-
beide. Spesielt hyggelig 
har vi det ved juletider, 
legger pleier Kari Stava 
til. 
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Adventstid og julefeiring på Kopervik Aldersheim. 

Koselig adventstund i salongen 

Koperviks eldste (?)
Ragnhild Eilertsen 
(103 år) får julegave 
på tilstelningen i  
fjor 
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Komiteen, som er nedsatt 
for å finne kunstnere som 
kan lage en ny altertavle 
til Kopervik kirke, har nå 
henvendt seg til fire 
kunstnere og bedt dem 
komme med skisseforslag 
til ny altertavle innen 1. 
november. 
 
De fire kunstnerne, som 
er valgt ut av en opprin-
nelig forslagsliste på hen-
imot tyve navn, har alle 
tilknytning til vårt områ-
de på en eller annen måte. 
De fire er følgende: Astrid 
Reigstad , Keith Grant, Roald Kyl-
lingstad og Thomas Hestvold. Disse 
er blitt bedt om å levere skissefor-
slag innen 1. november.  
 
Utsmykningskomiteen består av 
kunstnerisk veileder Per Odd Aar-

restad, daglig leder ved Rogaland 
kunstsenter Martin Worts,, Stavang-
er bispedømmeråds kirkebygg- 
konsulent, teolog Finn Bårdsen, 
Andreas Urrang Simonsen fra 
Kirkelig Fellesråd, og to represen-
tanter oppnevnt av menighetsrådet, 
Eli Skeidsvoll og Astrid Vestvik 

Nilsen. Sekretær for 
styret er kirkeverge 
M a r t a  L u n d e 
Medhaug. 
 
Etter at forslagene er 
presentert  gis det en 
skriftlig innstilling fra 
konsulentene t i l 
komiteen. Denne gjør 
vedtak som sendes 
menighetsrådet til be-
handling med innstil-
ling til Menighets-
møtet. På møtet drøf-
tes utkastene og 

avstemming foretas etter behov. 
Denne er rådgivende. Det endelige 
vedtak gjøres av Karmøy kirkelig 
Fellesråd. Deretter oversendes 
vinnerutkastet  og vedtakene til 
Riksantikvaren og Biskopen for 
endelig godkjenning. 

AVN 

Nytt fra utsmykningskomiteen 

Hvem er fellesrådet? 
Karmøy kommune består av 7 kirke 
sokn (Norheim, Torvastad, Avalds-
nes, Kopervik, Åkra, Ferkingstad og 
Falnes).  Når det gjelder sammenset-
ning av et fellesråd, velges det 1 
representant fra hvert sokn (om det 
er fem eller flere sokn i kommunen).  
For Karmøy sitt vedkommende blir 
det da 7 representanter.  I tillegg til 
nevnte 7, oppnevner biskopen 1 
geistlig representant og formann-
skapet oppnevner 1 kommunal 
representant.  I tillegg velges vara-
medlemmer. 

 
Kirkevergen møter som fellesrådets 
sekretær. 
 
Olav M. Wikre er leder av Karmøy 
kirkelig fellesråd. 
 
Kommunens representant blir opp-
nevnt like etter kommune- og fykes-
tingsvalget. De øvrige 8 represetant 
ene blir valgt etter valg av nye 
menighetsråd.  Samtlige 9 represen-
tanter velges for 4 år. 
  
Biskopen har i tillegg rett til å delta i 

fellesrådets møter, men uten stem-
merett. 
 
Fellesrådets møter er åpne og avhol-
des i kirkevergens kontorer i Koper-
vik Ungdoms- og Alderssenter 
(underetasjen), vanligvis 6-8 møter i 
året. 
 
Kirkelovens § 12 gir en grei oriente-
ring om sammensetning og valg av 
kirkelig fellesråd. 
Hva gjør et fellesråd? 
Kirkelovens § 14 viser de mange og 

(Fortsetter på side 10) 

Hvem og hva er Karmøy kirkelig fellesråd? 

Fra venstre: Eli Skeidsvoll, Martin Worts, Astrid Vestvik Nilsen, Per Odd Aarrestad, 
Finn Bårdsen, Marta Lunde Medhaug og Andreas Urrang Simonsen  

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

4291 Kopervik 
SKIPSEKSPEDISJON - SPEDISJON 

PB. 23, 4291 KOPERVIK 
Telefon 52 85 69 00 
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Olga Hansen Kristiansen A/S 

Hovedgaten 48 
4250 Kopervik 

 
 
 
 

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 

 

 

 

  KARMØY  ELEKTRO- 
  MARKED a/s  TEL 52 85 02 58 

 

      HOVEDGATA 43                                4250   KOPERVIK 
      INSTALLASJON   -   HVITEVARER    -    BELYSNING 
     AUTORISERT INNBRUDDSALARMINSTALLATØR 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4250 KOPERVIK 

 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK                  TLF. 52 85 31 10 

KARMØY 
FOLKEHØGSKULE 

Tlf. 52 84 61 60/fax 52 84 61 61 
VI HAR FINE 

SELSKAPSLOKALER 

 
Når det gjelder kopiering - forsøk 

KARMØY INDUSTRI�s 
KOPISENTER 

DU FINNER OSS PÅ BYGNES � TLF. 52 85 66 80 

Karmøy 
BEGRAVELSESBYRÅ 
Normisjon 
 

Døgnvakt: Telefon 52 81 62 22  
 

Malvin Ferkingstad 
Mobil 971 21 611 

 

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY 

Orientering fra Kirkevergen: 
 
Hva betyr de gule pinnene? 
 

Mange besøkende ved kirkegårdene 
har lurt på grunnen til at det er satt 
ut et gult tremerke ved enkelte gra-
ver. Disse merkene er satt ut for å 
minne ansatte om hvilke graver som 
stelles av kirkegårdsbetjeningen. 
Dette er spesielt viktig for vikarene 
våre. 
Som kjent har en gravfester anled-
ning å bestille gravstell. Gravstellet 
koster 600 kroner pr. år og inklude-
rer 
∗ stell som består av planting 

av blomster til 17. mai 
∗ vanning og luking utover 

sommeren  

∗ planting av lyng og blomster-
løk på høsten  

∗ krans og granbar til advent. 
 
Ved spørsmål, ring kirkevergens 
kontor: telefon 52 85 71 27. 
 
Glass kan skade! 
 

Vi minner igjen om at det ikke er 
tillatt å sette glassvaser (f.eks sylte-
tøyglass) på gravene. Om disse 
knuses, er de til stor fare for både 
arbeidere og gjester på kirkegården. 
Til avskårne blomster anbefales va-
ser av plast. Disse tas hjem når 
blomstene er visnet. Det er ikke til-
latt å lagre vaser eller andre ting 
bak gravsteinen. 

(Fortsatt fra side 9) 
forskjellige arbeids-
oppgavene kirkelig 
fellesråd er ansvarlig 
for: 
 
a) bygging, drift og 

vedlikehold av 
kirker 

b) anlegg, drift og 
forvaltning av kir-
kegårder 

c) opprettelse og 
nedleggelse av stillinger som 
lønnes over fellesrådets budsjett 

d) anskaffelse og drift av menig-
hets- og prestekontor 

e) administrativ hjelp for prosten 
når staten yter tilskudd til det 

f) anskaffelse av lokaler, utstyr og 
materiell til konfirmasjonsopp-
læring. 

 
I tillegg foretar fellesrådet tilsetting 
av og har arbeidsgiveransvaret for 
ca. 40 tilsatte (fordelt på 30 stil-
lingshjemler) som lønnes over fel-
lesrådets budsjett.  I Karmøy har 
fellesrådet delegert tilsettingsmyn-
digheten til kirkelig administra-

sjonsutvalg (et utvalg bestående av 
5 representanter � 3 fra fellesrådet 
og 2 fra de ansatte). 
 
Kirkelovens § 15 pålegger kommu-
nen et økonomisk ansvar for at fel-
lesrådet kan gjennomføre alle sine 
oppgaver.  Regler for budsjettord-
ning, regnskapsføring og revisjon er 
gitt av departementet. 
 
Dersom du lurer på noe, kan du 
kanskje finne svar på vår hjemme-
side www.karmoykirken.no eller du 
kan ta kontakt på tlf. 52 85 71 27. 
 

mlm 

Nils P. Sætrevik, Ingmar Areklett, Andreas Urrang Simonsen, Marta 
Lunde Medhaug, Olav Vikre (leder), Berit Åsland, Astor Damm 
(kommunal repr.), og Kåre Hatløy. Biskopens repr., prost Gunnar 
Salomonsen var ikke tilstede da bildet ble tatt 
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    døpte 

 
 

    døde 

 
 
 

   vigde 

26. sept   Arnold Brathammer 
08. okt     Helga Pauline Storesletten 
                Gudrun Kamilla Skår 
10. okt     Olav        Lauritsen Sund 
                Ola Amland 
17. okt     Torbjørn Birkeland 
22. okt     Leif Martin Lokøy 
24. okt     Irene Fosse 
27. okt     Ruth Korneliussen 
28. okt     Sigfred Nygård 
29. okt     Ingvald Johan Helgesen 

 

   kirkelige handlinger 

 
Felles Bedehusmøter 

med Klaus Muff 
To samlinger på U&A-senteret 

kl. 19.30 
Fredag 19. mars - m/bønnevandring 
Søndag 21. mars - Avslutningsmøte. 

 
Søndagssamlinger Kl. 19.30 

på Senteret 
25. januar 
29. februar 
28. mars 
25. april 
30. Mai 

 
Velkommen! 

Hellig-tre-konger-fest 
Søndag 4. januar kl. 18.00 

Tale v/Geir Toskedal 
Sang av Shaloom 

28. sep    Marie Vikeså Rekeland 
                Morten Eide 
                Marius Brekke Sunde 
                Tonje Svendsen 
04. okt     Victor Grude Teig 
05. okt     Amalie Håland 
                Pia Lindtner Sevland 
                Jon Elias Vikshåland 
19. okt     Tobias Kiplesund 
                Anette Grindhaug 
                Thea Emilie Paulsen 
09. nov    Nikolai Eide Skår 
                Thea Marie Eilertsen 
                Martin Matre Valentinsen 

Vi synger julen inn 
 

I Kopervik kirke 
søndag 7.des 2003 kl 1900.  

 
Kopervik kirkekor,  

Kopervik korforening, 
 Kopervik musikkorps og  
Stangaland brass deltar. 

 
Kollekt til menighetens 

 diakoniarbeid 

04. okt     Arild Tønnesen og 
                Elisabeth Torkelsen 
                                (Kopervik kirke) 
08. nov    Jarle Bygnes og 
                Aina Amundsen 
                                (Avaldsnes kirke) 

Vellykket 
misjonsmesse 

2003 
 

Misjonsselskapets tradisjonelle 
misjonsmesse for Kopervik og Åkra 
sokn gikk av stabelen 17. � 18. ok-
tober.  Misjonsforeningene i soknet 
har lagt ned mye forarbeide med 
produksjon av varer for salg og ut-
lodning. På selve messedagene var 
det åresalg, loddsalg, salg av jule-
bakst og kaker og varmrett i kaféen. 
Lørdag kveld var det misjonsfest 
med fullsatte saler på U&A-senteret.  
 
Det økonomiske resultatet av messa 
ser ut til å bli ca. 170.000 kr. Veldig 
bra! 

Velkommen til gudstjenester i kirken 
i jule� og nyttårshelgen! 
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Søndagsskolen på 
Sund 

Se tekstenpå side 3 


