
 

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET               NR 4 � 2005                                        12. ÅRGANG 

Et barn er født i Betlehem, i Betlehem. 
Nå gleder seg Jerusalem. Halleluja, Halleluja! 
 
En fattig jomfru satt i lønn, hun satt i lønn,  
og fødte himlens kongesønn. Halleluja, Halleluja! 
 
Hun la ham i et krybberom, et krybberom. 
Guds engler sang med fryd derom. Halleluja, Halleluja! 

Fra julekonserten 
på Senteret i 2004 

God Jul 
2005 

Foto: Tor 
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Noen forbinder gjerne denne tittelen 
med en bok av den norske forfatteren 
Jostein Gaarder. Boken er spennende 
nok, men omhandler et tema som er 
om lag 2000 år gammelt. Da 
evangelisten Johannes skrev om dette 
mysteriet for vel 1900 år siden brukte 
han blant annet disse ordene: �Og  
Ordet ble menneske og tok bolig 
iblant oss, og vi så hans herlighet, den 
herlighet som den enbårne Sønn har 
fra sin Far, full av nåde og sann-
het.� (Joh.1,14) 
Johannes prøvde å sette ord på myste-
riet som han selv hadde vært øyenvit-
ne til. Ikke det at han hadde vært til 
stede da Jesus ble født. Evangelisten 
Johannes var den yngste av Jesu 
disipler og ble ikke født før flere år 
etter Jesu fødsel. Nei, det Johannes 
var øyenvitne til var at hans nære 
venn og læremester rommet et myste-
rium: Han var et sant menneske av 
kjøtt og blod, men samtidig var Guds 
Rike nærværende og virksomt i og 
gjennom Jesus. Det var som å høre 
Gud selv når Jesus talte og det under-
fulle han utrettet var en oppfyllelse av 
de gamle profetiene.  
  
Johannes hørte at Jesus omtalte seg 
selv som Menneskesønnen. Det be-
kreftet det menneskelige og minnet 
samtidig om gamle profetier om men-
neskesønnen som skulle komme en 
dag. Mot slutten av de om lag 3 årene 
Johannes fikk være daglig sammen 
med Jesus fikk han høre og oppleve 

ting som åpnet øynene hans for at  
Jesus også var Den Salvede (Kristus/
Messias) og Herrens lidende tjener 
(Jes. 53).  
  
Gjennom flere tiår fikk Johannes så 
tjene sin korsfestede og oppstandne 
Herre og Mester. I vitnesbyrd, for-
kynnelse og undervisning bar han 
evangeliet fram på ulike steder blant 
jøder og grekere. Grekerne hadde 
ingen forventning om en Messias, 
men de hadde forestillinger om Ordet 
(Logos) som nødvendig for helhet, 
orden og godt liv i en verden som  
ellers ville ende i kaos. I moden tro 
og alder kunne Johannes derfor tolke 
julens mysterium nettopp slik: �Ordet 
ble menneske og tok bolig iblant 
oss��  
  
Vi får lov til å komme med vår und-
ring og våre spørsmål. Min bønn er at 
vi i møte med julemysteriet og i lys 
av evangeliet får se �hans herlighet, 
den herlighet som den enbårne Sønn 
har fra sin Far� og at vi åpner oss for 
ham som er �full av nåde og sannhet�. 
Jeg kjenner at det er dette jeg ønsker 
meg til jul: Nåde og Sannhet. 
  

God Jul! 
 

Hilsen  
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Annenhver fredag er bedehuset på  Stokk-
kastrand så full av liv, at det er 
nesten som veggene buler ut. Kunne det 
gamle huset fortelle, er jeg sikker på at det 
ville knirke fornøyd og si at: 
 
 �Her har jeg stått i mange lange år, her har 
mennesker sunget og bedt og drukket liter-
vis med kaffi. Stadig er det liv i  
krokene mine. Og det som er best er at det 
stadig kommer barn. De barna blir kjent 
med Jesus, det er jo derfor jeg står her!!� 
 
Fredags-klubben på Stokkastrand bedehus 
er for barn fra 4.- 7. klasse. Programmet 
varierer fra gang til gang: Du kan spille 
spill, treffe venner, synge, kjøpe snop, se 
film, spille bingo eller playstation, det er 
leker, bowlingkveld, bilrebus, gymsal kveld, hvert år 
reiser klubben på adventsleir på Stemnestaden...  Og 
alltid er det andakt, hvor noen kommer og forteller om 
Jesus. Fredagsklubben har 6 voksne ledere (og har 
plass til flere!!) De forteller at å være leder på fredags-

klubben er veldig kjekt!   
Men det beste av alt: DU, som er mellom 9-12 år er 
hjertlig velkommen, og du må slett ikke bo på 
Stokkastrand!                                     Tekst og foto:SL 

 
�Vi vil bli en drømmefanger 
Vi vil synge nye sanger 
Til vonde virk`ligheter er forbi 
Vi vil bli en drømmefanger 
Vi vil synge nye sanger 
Til alle gode drømmer blir satt fri 
Ikke bare sitt og se 
Sammen skal vi klare det 
Å skape latter 
Alle verdens kvinner er 
knyttet sammen fjern og nær 
Du er min mor og min søster og datter�..� 
 
Helga 21-23 oktober var det mange 
som fanget drømmer. 
Drømmen om at vold mot kvinner må stoppe,  
overalt i verden, er levende. 
La oss ikke glemme,  
la oss bære drømmen videre. 
 

Tekst og foto:SL 

FREDAGSKLUBBEN 
Bli kjent med Jesus, for han kjenner deg! 

Drømmefanger 
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MENIGHETSTUR TIL GRINDE 
Den 4. september ble den tradisjo-
nelle menighetsturen avviklet, denne 
gang til Grinde. Ca. 100 personer 
deltok, både små og store, deriblant 
mange unge familier. Som det fram-
går av bildene var aktivitetene 
mange og forskjellige, så som fami-
lieløype, fjellklatring, såpeboble-

blåsing (som ledd i talen!) guds-
tjeneste ute (pianoet lot seg trille ut) 
og ikke minst fellesmåltidet i det 
grønne. Noen grillet, andre hadde 
lunsjpakke, og atter andre hadde  
bestilt middag innendørs. Det var de 
nok glad for, de som hadde gjort det, 
for sola glimret med sitt fravær, og 

varmen uteble og, Kanoturen måtte 
utgå, men la oss håpe værgudene er 
på vår side til neste år, da turen blir 
til Grinde igjen (etter utallige opp-
fordringer), nærmere bestemt den 3. 
september. Sett av dagen i tide, for 
årets tur var topp! (selv om været 
ikke var det.)                             AVN 

Foto: Elisabeth Thomassen 
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NMS-prosjekt 
støttet av Norad. 
Da  NMS startet sitt arbeide blant 
fulanifolket i Mopti -regionen i den 
sentrale delen av Mali, ble David 
Dolo fra starten av den personen 
som misjonærene tok kontakt med. 
Hans kunnskap om lokale forhold 
og hans kontaktflate innenfor den 
lokale administrasjonen ble til uvur-
derlig hjelp i årene etter oppstarten i 
1986. David Dolo har hatt sitt 
arbeide som jordbruksrådgiver i  
staten. Han har derfor første-
håndskjennskap til den situasjon 
folk i Mali lever under, med uår, 
små avlinger, sult, og store behov 
for akutt matvarehjelp i perioder. 
Det regnes som det tredje fattigste 
land i verden.. Derfor ga og David 
misjonen det råd å hjelpe folk på 
det materielle området også.  
Senere startet NMS sammen med 
Frikirken et landsbyutviklingspro-
sjekt støttet av Norad, med David 
som  formann i styret.  

Forskjell i levestandart ikke 
den største bekymringen! 
Under oppholdet her var han sterkt 
bekymret for årets avlinger i Mali, 
pga. for lite regn. I fjor var det 
gresshopper som ødela avlingene. 
Allerede hadde deler av Nord-Mali 
behov for matvarehjelp, i likhet 
med Niger og Burkina Faso. Det 
ble mange telefoner hjem for å høre 
om regnet var kommet! 

Forskjellen i levestandard mellom  
Norge og Mali gjorde et veldig inn-
trykk.på David Dolo. Men etter å ha 
besøkt flere menigheter og deltatt 
på møter og gudstjenester i Norge, 
var det andre ting enn denne som 
opptok han.  �Hvor er ungdommene 
i menigheten, deltar de ikke på 
gudstjenesten?�spurte han meg  
etter gudstjenesten i Kopervik 21. 
august. �Dere må omslutte de unge 
med bønn og kjærlighet og inklu-
dere dem i fellesskapet,� var hans 
gode råd til oss. Det var først og 
fremst den åndelige situasjonen i 
Norge som bekymret han. 
 
Forbedere i Mali 
Da David Dolo reiste videre på sin 
norgesreise, ville han ta med tilbake 
til sin menighet inntrykkene han 
hadde fått, og ville oppfordre sin 
menighet og sin kirke i Mali om å 
be om vekkelse og fornyelse i de 
norske menighetene. Kopervik 
menighet har dermed mange for-
bedere i det tørkerammede Mali. 
Det bør vi være takknemlige for. 

L.G. 

Søndag 21 august hadde  Kopervik kirke besøk 
av David Dolo fra Mali. Han er andre-generasjons 
kristen, hans far var prest i den såkalte 
�Dogonkirken�, som er sprunget ut av amerikansk 

baptistmisjon. David er en av lederne der.  Han 
var  invitert hit til Norge av misjonærvenner som 
har fått nyte godt av hans hjelpsomhet og omsorg 
mens de var i Mali. 

Kirketorget 5 

Besøk av �den gode hjelper� fra Mali 

Roser til to i redaksjonen 

Det er med stor 
beklagelse at 
redaktøren nå 

bare må ta til 
 etterretning  at to av 

redaksjonens dyktige 
medarbeidere  synes de 

har vært lenge nok i  
tjenesten, hele 12 år hver, og nå har 
takket for seg. Begge har lenge sig-
nalisert at nok er nok, men har like-
vel latt seg overtale til flere år enn 
egentlig ønsket, av hensyn til den 
lave bemanningen. Både Nils Petter 

Sætrevik og Lars Gaustad har 
vært flotte medarbeidere, ikke minst 
fordi Nils Petter har vært spesialis-
ten på nynorske artikler, og Lars 
Gaustad på misjonsstoffet. To enga-
sjerte skribenter og pålitelige med-
arbeidere går altså fra borde, og 
begge fortjener stor takk for inn-
satsen, både for åra før og etter den 
nåværende redaksjonen tiltrådte. 
Tusen takk for det store og dyktige 
arbeidet dere har utført for menighe-
ten i disse åra!  

 AVN 

Alle leserne av Kirketorget 
ønskes en 

God Jul 
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Rita Bratthammer, f. 1959. 
Er gift med Magne, har 3 voksne 
barn og bor på Stokkastrand. Jobber 
som banksjef i DnBNOR i Hauge-
sund. Er med i Alpha-arbeidet i  
menigheten. Er opptatt av at kirken 
skal oppleves som en inkluderende 
kirke for alle som bor i Kopervik. 

Inger Marie Dagsland, f. 1957. 
Jeg takker for tilliten, og gleder meg 
til arbeidet i Kopervik Menighetsråd.  
For syv år siden fikk jeg også være 
med i MR, da i en 3-års periode. Det 
var utfordrende og lærerikt.  
For meg er det spesielt viktig å arbei-
de for en videreutvikling av et inklu-
derende fellesskap ved gudstjenes-
ten, som, etter min mening, skal 
være �den store møteplassen� i me-
nigheten, det naturlig stedet for alle å 
samles søndag formiddag. Men like 

viktig er også det arbeidet som blir drevet på bedehusene, på 
U&A-senteret, og i ulike husgrupper. For meg som tenåringsfor-
elder, står ungdomsarbeidet her i en særstilling. 
Jeg håper at MR kan medvirke til at vi i menigheten blir bedre 
kjent med hverandre og hverandres arbeid. Vi er jo greiner på 
det samme vintreet. Uavhengig av personlige oppfatninger er 
det viktig å huske at kirken er for alle, og at vi som er med i MR  
skal arbeide til menighetens beste.  

Heidi Dankel, f. 1959.   
Er Koperviksjente og har vokst 
opp i Askehagen. I ungdommen 
var jeg  med i Lagsarbeidet og 
koret Synzygus og opplevde den-
ne tiden som positiv. Var og noen 
år med i styret til NMS. Helt siden 
oppstart har jeg vært med i koret 
Quo Vadis. Er nå også med i tros-
opplæringsutvalget, der fokuset 
først og fremst er på ungdomsar-
beidet i menigheten. Har dessuten 
vært med i styret for Temakveld. 

Det å være med i menighetsarbeidet har gitt meg mye. Der-
for er det nå kjekt å kunne gjøre en innsats for menigheten 
gjennom arbeid i menighetsrådet. 

E. Arild Høines, f. 1938. 
Adjunkt. Har praktisert som lærer I 
Karmøy kommune nesten 40 år, 
de siste 15 år ved Stangeland 
Ungdomsskole. Jeg har hoved-
sakelig undervist i kunst og 
håndtverk. 
 

Her følger navnene på dem som ble valgt inn i Kopervik 
menighetsråd 2006-2009. De 8 som ble valgt inn i rådet 
er satt opp i alfabetisk rekkefølge. De 5 som ble valgt 
inn som varamenn er satt opp etter nummer i rekkeføl-
gen!varamann møter fast og har talerett, men ikke stem-
merett. De andre blir innkalt dersom det er forfall i rå-

det. Ved ett medlems forfall blir 1. varamann rådsmed-
lem, og 2. varamann rykker opp til 1. varaplass, tilsva-
rende hvis 2 rådsmedlemmer skulle melde forfall, blir 2. 
varamann rådsmedlem med tale og stemmerett, og 3. og 
4. varamann blir da innkalt. Osv. 
Rådet kommer sammen 15. nov. for å konstituere seg. 

Faste representanter (alfabetisk): 
Arne Austreid 
Rita Bratthammer 
Inger Marie Dagsland 
Heidi Dankel 
Einar Arild Høines 
Øyvind Jørg Kristoffersen 
Astrid Vestvik Nilsen 
Odd Einar Sørheim 

Arne Austreid, f. 1956. 
Jeg er gift og har en sønn på 21 år og en datter på 16 år. Jeg 
ser det som viktig at menighetsrådet må arbeide for å øke 
tilliten mellom kirka og folk i Kopervik slik at budskapet kan bli 
en større del av folks liv. 
Kopervik kirke er et historisk bygg. I tillegg har mange mennes-
ker i Kopervik minner fra kirka som betyr mye for dem. Derfor 
skal interiøret og eksteriøret av Kopervik kirke bevares for fram-
tiden. 

Astrid Vestvik Nilsen, f. 1944. 
Det er kjekt og inspirerende å være med i arbeidet i Kopervik 
menighet. Vår menighet har mange flinke frivillige som gjør 
en stor innsats. Sjøl har jeg funnet meningsfulle oppgaver 
som aktiv i kirkekoret (11 år), Alpha- og Beta-kursene (siste 
4-5 årene), menighetsrådet (7 år), og som redaktør av Kirke-
torget (6 år og 24 nummer til jul! � kanskje snart på tide å 
finne en ny redaktør?). Jeg var og med i utsmykkingsutvalget 
for ny altertavle, og i nominasjonskomiteen for nytt menig-
hetsråd, begge deler krevende på flere måter, men kjekt. Det 

Øyvind Kristoffersen, f. 1953. 
Jeg går nå inn i min andre periode 
i menighetsrådet og ser fram til det 
med glede. Vi har bak oss fire  
lærerike og arbeidskrevende år, og 
har sett at vi er avhengige av både 
samarbeidsevne og Guds velsig-
nelse for å lykkes. Jeg er egentlig 
interessert i alle sider ved 
menighetslivet. For at Kopervik 
menighet skal vokse og styrkes 
må vi ha både godt barne- og ung-
domsarbeid og bra voksen- og 

eldresatsing. Sammen med dyktige ansatte og frivillige med-
arbeidere vil vi fortsette det gode arbeidet som gjøres i dag, 
og også være åpne for nye måter å drive menigheten på, for 
at flest mulig skal finne et møtested med Jesus. 

Kopervik menighetsråd 2006-2009 
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KNØTTENE 

Unni Altern Wathne, f. 1941. 
Jeg har bodd i Kopervik i 40 år, og 
37 av disse åra har jeg brukt på 
Kopervik Sanitetsforening. Vi har 
både bygget barnehage og drevet 
sykehjem, og i de siste årene har 
vi bygget leiligheter til de eldre. Nå 
leier vi ut 23 leiligheter til eldre i 
Kopervik. Jeg har vært opptatt av 
de eldres livssituasjon, og vi driver 
eldrekafe hver lørdag nede på  
sanitetssenteret basert på dugnad.  
Jeg er ingen tradisjonell kirke-

gjenger, men er opptatt av statskirken og følger med på hva 
som skjer.  

Gretha Marie Døsen, f. 1946. 
Jeg har arbeidet på Mega i 34 år, 
og jobber der fremdeles. Utenom 
jobb har jeg styreverv i Stangeland 
sanitetsforening og på Karmøy 
folkehøyskole, og er nå altså vara-
mann til menighetsrådet i Koper-
vik. Har barn og barnebarn, og er 
ellers mye på farten i ulike sam-
menhenger. 
 

Eva Synnøve Dahl, f. 1948. 
Jeg er født og oppvokst i Kopervik 
og er hjemmeværende husmor, 
men opptatt med mange oppgaver 
i Kopervik menighet. Er med i  
nåværende menighetsråd og i  
styret for Temakveld.  Dessuten er 
jeg med i en av de mange fest-
komiteene i menigheten, og steker 
og vafler til Ten-sing- ungdomme-
ne. Hver mandag er jeg  med på 
junioren på Frelsesarmeen. 

Vararepresentanter: 
1. varamedl. Eva Synnøve Dahl 
2. varamedl. Johan Stangeland 
3. varamedl. Odd Kjell Svendsbøe 
4. varamedl. Greta Døsen 
5. varamedl. Unni Altern Wathne. 

Johan Stangeland, f. 1960. 
Min tid som aktiv i menigheten går tilbake til byggingen av 
Ungdoms- og alderssenteret for snart 30 år siden, da jeg var 
med i dugnadsarbeidet fram til ferdigstillelsen av bygget.  
Siden høsten 1986 har jeg vært medlem av husstyret, og er 
og delvis vaktmester for bygget. Var og med i dugnadsgjeng-

en ved ombyggingen til den nye 
Ungdomsavdeling i fjor. Har ellers 
vært med i 9 år i Ten-sing-koret 
Synzigus, fra �76 til �85, der jeg 
har vært vanlig styremedlem, kas-
serer, formann, og jobbet med det 
lydtekniske. Fra høsten �86 og i 
ca. 14 år var jeg voksenleder i 
Klubben. Har og værtstyremed-
lem i Fredagsforum, og medlem 
av et voksenkor. 

kjekkeste er at et nytt, flott, res-
surssterkt menighetsråd er valgt, 
og med så stort engasjement fra 
så mange. Mitt ønske er at det nye 
rådets arbeid vil bli møtt med posi-
tiv interesse av folk i Kopervik, og 
med forståelse for at dette er  
arbeid som gjøres på fritida vår. 
Jeg håper at arbeidsforholdene vil 
bli lagt til rette for både råd og 
stab, slik at vi kan konsentrere oss 
om det som er formålet med vårt 
arbeid: �Å løfte Kristus fram slik at 

han kan dra alle til seg.� (Stavanger bispedømmes hoved-
målsetting, som og er den overordnede målsettingen for 
Kopervik menighetsråd sin handlingsplan 03/06.). 

Odd Kjell Svendsbøe, f.1951. 
Det har vært en travel men lære-
rik tid å være med i menighetsrå-
det. Men en periode på fire år er i 
lengste laget, synes jeg. Dersom 
det hadde vært perioder på to år, 
bare, ville det sikkert vært lettere 
å finne kandidater til rådet. I den 
nye fireårs-perioden er jeg valgt 
inn som tredje varamann, så mitt 
engasjement i denne perioden vil 
vel automatisk bli noe mindre. 
Men jeg synes det bør satses mer 

på ungdomsarbeidet, det er jo ungdommene som skal styre 
og utforme menighetsarbeidet i fremtiden.. Derfor er jeg og 
glad for den iherdige dugnadsinnsatsen på Senteret i fjor, 
som førte til de nye, flotte lokalitetene for ungdommen. 
Jeg vil benytte anledningen til å takke det gamle menighets-
rådet for et hyggelig og godt samarbeid, og samtidig ønske 
det nye alt godt og Guds velsignelse i det videre arbeidet til 
beste for menigheten. 

Odd Einar Sørheim,  f. 1947. 
Har tidligere erfaring fra MR, fra 
1986 til -93. De siste 5 årene har 
jeg vært engasjert i Alphakurs - 
arbeidet i menigheten. Er p.t. 
medlem av områdestyret og 
regionstyret i NMS.  
Min visjon for menighetsråds-
arbeidet er at menigheten blir et 
inkluderende felleskap, våkent og 
åpent for mennesker i ulike livs-
faser og livssituasjoner, slik at 
flere ønsker å engasjere seg i 

menighetens arbeid og aktiviteter, og slik at flere får frimo-
dighet til å bekjenne troen på Jesus som sin frelser. Jeg ser 
behov for å styrke gudstjenestefellesskapet og andre felles-
skap som samler menigheten på tvers av generasjonene, 
samtidig som tilbudet til så vel unge som eldre opprettholdes 
og videreutvikles. 
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8 Kirketorget 

For meg som for alle andre kommer minnene fra 
barndommens jul strømmende på når jula nærmer 
seg. Ønsket om å bringe videre de gode tradi-

sjonene og den fine stemningen fra barndommen 
til barn (og nå barnebarn) har alltid vært et stort 
ønske , nesten sidestilt med selve julebudskapet.  

 
Om ute det stormer og regner og sner, 
det kan jo oss slett ikke skade; 
For julen og freden oss alle er nær, 
og vi ere fromme og glade.  
Vi klapper.. 
 
Og engang vi samles i himmelens sal 
og synger om jul med sin glede. 
Vi takker og jubler i tusende tall; 
I himlen for tronen vi trede. 

Vi klapper.. 
 
Så rekker jeg deg nå med glede min hånd, 
kom skynd deg og gi meg den andre. 
så knytter vi kjærlighets hellige bånd 
og lover å elske hverandre.  

Vi klapper... 

O jul med din glede og barnlige lyst, 
Vi hilser deg alle velkommen. 
Vi hilser deg alle med jublende røst, 
Ti tusende ganger velkommen. 

Vi klapper i hendene, vi synger og vi ler. 
Så glad er vi  - så glad er vi, 
Vi svinger oss i kretsen og neier og 
bukker. 

 
I Østerlands vise, I tre stjernemenn, 
vi vet jo hvorhen I vil drage; 
For vi vil jo også så gjerne derhen 
og eder på reisen ledsage.  

Vi klapper� 

 

Gustava Kielland: 

�O jul med din glede� 

Astrid Vestvik Nilsen: 

�O jul med din glede� 

  Min salme / sang: 

Det er Gustava Kielland(1800-
1889), gift med presten Gabriel 
Kielland, som har skrevet 
denne julesangen. Det var 
hun som stiftet den første 
misjons-kvinneforeningen i 
landet vårt. Hun har og 
skrevet melodien, etter 
svensk tradisjon. Noen 

kilder hevder at 
sangen ble 
skrevet på 

selve jule-
kvelden. Hun 

har skrevet en av de mest sjarmer-
ende memoarer i norsk litteratur, 
der hun forteller om barne- og 
ungdomsårene sine og om bl.a. sin 
tid som prestekone på Finnøy i 
Rogaland. 
 
En julekveld på Finnøy hørte 
Gustava fattigjenta Tone, som 
familien hadde tatt til seg, synge og 
nynne på en svensk julemelodi på 
kjøkkenet. Gustava fikk Tone til å 
synge om igjen, og ble så grepet av 
den enkle melodien at hun satte seg 

til tangentene og prøvde å gjengi 
tonen. Etter å ha spilt og grunnet på 
melodien en stund brøt hun ut i 
glede: �Jeg har det, jeg har det�. 
Så satte hun seg til skatollet og 
arket var snart fullt av verselinjer. 
Snart fylte klavertonene den jule-
pyntede stua og hun sang av et glad 
hjerte og med jublende røst. Vi 
synger vanligvis tre vers, bare, men 
originalen har fem. Hvorfor ikke 
lære barn og barnebarn alle fem 
versene? 

Gleden over alt det kjekke i jula 
var hos meg alltid flettet sammen 
med gleden over budskapet. Det har 
sikkert å gjøre med at i jula bugnet 
det av det meste, i kontrast til den 
ellers ganske nøkterne hverdagen 
på 40-50 tallet. Og så hadde de 
voksne tid til oss barna. Juletre- og 

familiefestene sto høyt i kurs, og 
da spesielt sangen, og gangen rundt 
treet. Og den sangen som absolutt 
tok prisen var naturlig nok den  
barna likte best, med bevegelser og 
latter, nemlig �O jul med din  
glede�. Litt høytidelig ble det og 
når vi tok hverandre i hendene og 

lovet � å elske hverandre�. Å minne 
hverandre om det er slett ikke så 
dumt, og kanskje skulle vi det  
oftere enn en gang i året! Gangen 
rundt treet holdes enda høyt i hevd 
hos oss. Og denne sangen er klart 
favoritten hos barnebarna også! 

�O jul med din glede� � komplett med 5 vers! 
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Kirketorget 9 

- Hvor får du overskuddet fra?  
- Jeg pleier å si at jo travligere en har 
det, jo mer får en gjort. Og når 
arbeidet i tillegg gir så mye glede 
som korarbeidet gjør, så er det jo 
bare kjekt å få bruke seg selv på 
denne måten. Da jeg ble spurt om 
å lede Siloa, svarte jeg ja med en 
gang, for jeg følte at dette var min 
misjonsoppgave. Jeg har alltid 
likt å synge. Bønn er også viktig 
for meg. Det gir en stor trygghet 
og glede å kjenne at Gud gir kraft 
til oppgavene vi får. Og så er jo 
ungene sååå herlige! 
- Hvor finner du fengende og 
passende sanger til så unge 
sangere? Og hvordan øver du inn 
sanger for barn som ikke kan 
noter eller lese sangteksten? 
- Jeg satt en halv dag på Kristelig 
bokhandels musikkavdeling i 
Haugesund, lyttet til musikk og 
pitlet ut Cd�er fra nyere barne-
sangskapere og barnekor fra hele 
landet. Da var det kanskje ikke så 
rart at ekspeditrisen kikket undersø-
kende på meg da jeg gikk. Så dro jeg 
hjem og pugget tekstene. På øvelsen 
synger jeg sangene for dem. Og ung-
ene er utrolig raske til å lære melodi-
er på denne måten. Etter øvelsen får 

ungene sangene med hjem slik at 
foreldrene også kan øve med dem. 
- Er det vanskelig å holde styr på en 

så stor flokk  barn i før- og små-
skolealder? 
- På øvelsene er foreldrene med og 
hjelper med �innsjekking og avkrys-
sing�. Men under selve øvelsen sitter 
de ute i vestibylen og prater og har 
det sosialt. Vi  har øvelse annenhver 

uke. Den varer 1 time med en mini-
andakt midt i  - der barna får sitte og 
puste ut litt og se bilder og høre en 

bibelfortelling. Øystein Bredal 
og Toralf  Bredahl er kjempe-
gode musikalske hjelpere � på 
henholdsvis piano og bassgitar.   
- Er dere mye ute og opptrer? 
Nei, vi har lagt oss på en linje 
som er overkommelig for små-
barnsforeldre. 17. mai- guds-
tjenesten og den tidligste jule-
gudstjenesten opptrer vi fast. Og 
så synger vi i kirken den søn-
dagen 4-årsboka blir utdelt pluss i 
et par gudstjenester til. 
 - Har du noe du vil si til dem 
som har sangglade småbarn 
hjemme? 
- Ja, Siloa har plass til enda flere, 
så en må ikke sitte hjemme og 
vente til barnet har fylt 4 år. En 
sangglad 3-åring kan fint greie å 
stå og synge en halvtime når han 
bare har det kjekt. 

Og på Siloa har vi det utrolig kjekt! 
På hver øvelse i høst har det vært 2-3 
nye unger. Det synes jeg er kjempe-
kjekt. 
Så hjertelig  velkommen til enda 
flere unge sangere!    

I.E. 

Det har enda ikke lykkes oss å finne ny dirigent for 
barnekoret Shalom, som er for barn fra 3. til og med 7. 
klasse. De har pleid å ha øvelse torsdag kl. 18.00 � 
19.15, men tidspunktet kan endres hvis det ikke skulle 
passe for eventuell ny dirigent. Koret har fast pianist, 
som  er kantor Øystein Bredahl. 
Vet du om noen, ungdom eller voksen, kvinne eller 
mann, som kan tenke seg å ta på seg denne viktige 
oppgaven? Kunne du tenke deg det? Ta i såfall 
kontakt med menighetskontoret, tel. 52857569, el. 
kirkevergekontoret, tel. 52857127, så snart som mulig, 
slik at koret kunne starte opp etter jul! Da ville mange 
barns (og voksnes!) største juleønske gå i oppfyllelse! 

Barnekoret Shalom mangler dirigent! 

Ny dirigent for barnekoret Siloa 
Kirketorget  har snakket med den nye og oppglød-
de lederen av barnekoret Siloa, Tone Vesterheim 
Kallevig. Tone er 4-barnsmor med barn både i før-
skole-, barneskole- og ungdomsskolealder og er 

gift med Bjørn Olav, kjent korpsdirigent på fritida. 
Nettopp debuterte hun i årets Karmøyrevy. I tillegg 
er hun altså korleder for vel 40 sangglade barn i 
alderen 3-8 år. 
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Gudstjenester i Kopervik kirke 
advent, jul og nyttår 

 

1.søndag i advent:      Kl. 1900 Lysmesse med speidere. 
3.søndag i advent:      Kl. 1900 Førjulskonsert med korps, kor og andakt 
4.søndag i advent:      Kl. 1100 �Ni lesninger� med Kopervik korforening 
 
Julaften:                      Kl. 1400 Julegudstjeneste med Siloa 
                                    Kl. 1530 Julegudstjeneste med korps 
                                    Kl. 1700 Julegudstjeneste med korps 
 
1. Juledag:                  Kl. 1200 Høytidsgudstjeneste med kirkekoret 
Nyttårsaften:               Kl. 2315 Midnattsgudstjeneste 
1. Nyttårsdag:             Kl. 1200 Nyttårsdagsgudstjeneste 

 
Ellers: Hver søndag:   kl. 1100 

10 Kirketorget 

 
 
 
 

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 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

AS Regnskapskontoret Karmøy 
Industriområdet Vea Øst 
4276 Vedavågen, Telefon 52 84 85 70 

Malvin Ferkingstad 
Mobil 971 21 611 

 

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY 

 

Olga Hansen Kristiansen A/S 
Hovedgaten 48 
4250 Kopervik 

 
Når det gjelder kopiering - forsøk 

KARMØY INDUSTRI�s 
KOPISENTER 

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

SKIPSEKSPEDISJON - SPEDISJON 
PB. 23, 4291 KOPERVIK 

Telefon 52 85 69 00 

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

4291 Kopervik 

post@karmtrykk.rl.no 

 

Skudeneshavn - Åkrehamn - Kopervik 
Oasen Storsenter 

 
www.hillesland.no 

Fire av ti nordmenn deltar på 
gudstjeneste eller konsert i en kirke 
i løpet av jula. En meningsmåling 
viser at nesten to millioner 
nordmenn setter av tid til 
kirkebesøk i jula. 
Undersøkelsen blant nesten 1400 
over 16 år, gjort av Visendi for 
Kristelig Pressekontor, viser at 13 
prosent går på julekonsert, 17 pro-
sent på julegudstjeneste og  11 pro-
sent på begge deler. De mellom 16 
og 24 år topper listen ved at 29 
prosent går på julegudstjenestene. 

Forklaringen er de mange skole-
gudstjenestene i adventtiden. På 
spørsmål om hvorfor en går på ju-
lekonsert svarer åtte av ti at den gir 
�stemning� og �positiv opplevel-
se�, 30 prosent svarer �fellesskap� 
og 40 sier �fred�. Når det gjelder 
julegudstjenestene svarer 43 pro-
sent at de opplever �fellesskap�. 
Andre svarer �tid og rom for tilbe-
delse� og �styrke til å møte hverda-
gen�. Hver tiende sier �større for-
ståelse for hva Jesus betyr�. 

Jula fyller kirkebenkene 
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   Kirkelige handlinger 

Kirketorget 11 

 

 
 
 
 

   vigde 

 
 
 
 

    døpte 

 
 

    døde 

 

Takk til handelsstanden i 
Kopervik for alle bidragene til 

høstbasaren! 
 

Takk og til alle som solgte 
og tok lodd 

og ellers bidrog til det flotte 
resultatet på kr. 26.500 

til ungdomsarbeidet 
i menigheten. 

12.juli       Tonning Johannes Munkejord 
                                 Hansen 
17.juli       Helge Johan Skigelstrand, 
                                 (Sandnes) 
22.juli       Odd Arve Arnesen 
24.juli       Anlaug Johanne Berdinesen 
21.aug      Clarence Magnus Solvang 
24.aug      Judith Charlotte Hop 
                Lilian Thorkildsen 
30.aug      Johan Lavik 
04.sept     Olav Magne Mannes 
                Beate Kallekodt 
06.sept     Arne Skeie 
28.sept     Edvin Thorleif Apeland 
16.okt       Kristine Brathammer 

Lørdagskafeen 
for barn i førskole- og småskoleal-
der, evt. med foreldre og bestefor-
eldre,  fortsetter etter nyttår den sis-
te lørdagen i måneden! 
Vi starter med en sang- og forteller-
stund for barna, og har ellers kjekke 
lekeaktiviteter. Kafeen er åpen fra 
11.00 til 12.30, med rimelige kaker, 
kaffe og saft. 
Husk å sette av denne lørdagen til 
dette lavterskel-tilbudet på U-A-
senteret!                                       I.E. 

16.juli    Anette Lundøy og 
                 Helge Johan Sandhåland 
30.juli    Kari-Anne Valle Bringaker og  
                 Sveinar Medhaug 
12.aug   Ragnhild Sjøvoll og 
                 Svein Arild Myge Johannesen 
13.aug   Karen Vorraa og 
                 Jorma Sharmane Baailey 
                          (forbønn) 
20.aug   Vivian Sandnes Våg og 
                 Rune Steensnæs 
27.aug   Synnøve Holgersen og 
                 Asbjørn Larsen 
9.sept    Heidi Susort og 
                 Jan Sigve Stangeland 
10.sept  Hege Vorraa og 
                 Gunnar Himle 
24.sept  Edel Kristin Grimstvedt og 
                 Tore Andre Knutsen 
8.okt      Synnøve Lothe Vea og 
                 Frode Mælen 
28.okt    Anne Marie Rossabø og 
                 Karl Einar Ferkingstad 
                         (utevielse Ferkingstad) 

17.juli      Gaute Eintveit               
24.juli      Ella Johanne Emery 
                                 Avaldsnes kirke 
07.aug     Mathias Madsen Fossdal 
               Sindre Øygarden          
               Benjamin Sivertsen Sirevåg 
21.aug     Helena Rustad             
               Jone Jensen Eikemo    
               Henrik Ottøy                 
               Nicolai Brekke Stava     
11.sep     Martha Johanne Sørensen 
25.sep     Simen-Andre Skjønhaug 
               Eskil Høyland Hansen  
               Emil Skjelde Kristiansen 
               Alma Utbjo  
               May Lise Winterhus      
02.okt      Hanne Iren Hansen      
               Emma Bårdsen 
                                 Åkra kirke 
               Johannes Malvin Hansen 
16.okt      Håvard Hope Nes         
               Emil Larsen Magnussen 
               Johannes Lødemel Konstali 
05.nov     Bertine Irmelin Hansen 

 

Sett av tid lørdag 10. desember!! 
Hele kvelden arrangerer ungdommer 

og voksne i Kopervik menighet: 
UNG  J ULE MES S E. 
Alle inntekter går til 

THK- Ukraina- prosjektet. 
Messa begynner kl 18.00 - og varer, 
og varer, og varer�.. hele kvelden. 

Men du kan være der 
så lenge du har lyst. 

 

Du kan: 
Bli med på Amerikansk auksjon 

Kjøpe god mat 
Ta lodd på en stilig hovedgevinst 
Kirken er åpen hele kvelden med 

lystenning, musikk og julevandring 
Kjøpe engler, kaker og andre juleting 

Høre på band 
Spille playstasjon 

Synge karakoe 
Klappe for de som synger 

Se på mannekengoppvisning 
Snakke med hyggelige folk 

Kveldsavslutning i kirka med 
Ten-sing 

 

THK- trenger sokker og truser til 
barn og ungdom,  

ta med og legg under juletreet!! 
Noen hemmelige ting er på gang�. 
Både barn, ungdom, voksne, eldre, 

gamle, naboer, slekt og venner 
er velkommen!! 

 OG SI DET VIDERE!! 

UNG JULEMESSE 
OPPLEV EN ANNERLEDES JULEMESSE 
- EN KVELD MED MENING I JULESTRIA 

Førjulskonsert 
Søndag 11. desember kl 19 avholdes 

førjulskonsert i kirken. 
Deltakere i år blir Stangaland Brass, 

Kopervik musikkorps, Kopervik 
korforening og Kopervik kirkekor.  

Tale ved prostiprest 
Lars Harald Tjøstheim. 

 Det blir kollekt ved utgangen til 
Kopervik menighets diakoniarbeid. 

  
Velkommen 

 

God Jul! 
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Denne måneden ble jeg invitert til 
barnehagen for å fortelle om barn jeg 
har møtt under oppholdene mine i Ja-
pan (10 år) og Kamerun (7 år). For 
meg var det en fantastisk opplevelse å 
få være sammen med en så stor flokk 

tillitsfulle og sprudlende barn. Jeg 
fikk til og med spise formiddagsmat 
med dem! Og jeg beundrer førskole-
lærerne som gir dem så mye varme og 
kjærlighet. Barna har det godt i me-
nighetens barnehage! 

Bjørg Mydland: 

På besøk i menighetsbarnehagen 

EIDE BEDEHUS PÅ TUR TIL SEVLAND 

Søndag 21 august hadde Eide 
bedehus utflukt til Sevland. 
Mange unge familier og eldre 
hadde tatt med seg grillmat 
og bord og stoler for å ha det 
hyggelig sammen på Erik-
sons �almenning�, som er en 
stor plen omkranset av høye 
trær. I trærne var det hengt 
opp ulike slenger og klatre-
tau, og barna forsvant derfor 
til alle kanter for å ha det 
gøy. Men alle var samlet da 
Øyvind Kristoffersen holdt 
en liten andakt, og Marit 
Grønnestad delte ut ark med 
plan over høstens akriviteter 
på bedehuset. Sangark med 
allsanger fulgte, og etterpå 
gikk drøsen livlig rundt mye 
god grillmat, mens barna 
sprang til og fra i ivrig lek 
rundt om i terrenget. 

Tekst: AVN 
Foto: E. T. 

I hele oktober måned hadde menighetsbarnehagen 
i Kopervik som tema �Barn i alle land�. På FN-dagen 

hadde de basar, og samlet inn hele 10.000 kroner til 
Jakob Langåker sitt prosjekt for gatebarn i Brasil! 

Foto: Bjørg Mydland 
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