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Det lyser i stille grender 
Av tindrande ljos i kveld, 
Og tusene barnehender 
Mot himmelen ljosa held. 
 
Og glade med song dei helsar 
sin broder i himmelhall, 
som kom og vart heimsens Frelsar 
som barn i ein vesal stall. 
 

Der låg han med høy til pute 
og gret på si ringe seng, 
men englane song der ute 
på Betlehems aude eng. 
 
Der song dei for første gongen 
ved natt over Davids by 
den evige himmelsongen, 
som alltid er ung og ny, 
 

Den songen som atter tonar 
med jubel kvar julenatt 
om barnet, Guds Son, vår sonar, 
som døden for evig batt. 
 

                        Jakob Sande 

Det lyser i stille grender 

Alle leserne ønskes  

En riktig God Jul! 

Foto: Kåre V. Nilsen 
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Påsken har alltid vært den kristne kir-
kens viktigste høytid. Det gikk noen 
hundreår før kirken begynte å feire 
Jesu fødsel med en egen fest. Det 
som sto i sentrum for festen var 
mysteriet at Gud lot seg føde som et 
menneske og kom til oss i kjøtt og 
blod. Festen var en viktig del av 
kirkens forkynnelse og undervisning. 
 
Man hadde ingen tradisjoner for tids-
punktet for Jesu fødsel. Festen ble 
derfor lagt til tiden for den romerske 
solvendingsfest. Her i Norge førte 
det til at den kristne julefeiringen og 
tiden for den gamle midtvinters-
festen, med alle dens tradisjoner for 
mat og drikke, falt sammen. Dette 
har ført til en spenning, for ikke å si 
motsetning, mellom den religiøse 
feiring av julens innhold og den 
verdslige festen. Denne motsetningen 
blir større år for år, ettersom kom-
mersialiseringa av jula bare øker, og 
kjøpepresset sprenger alle grenser.  
 
Når vi feirer jul, ønsker vi å skape 
fest, glede og høytid. Men mange av 
oss strever med alle de ytre kravene 
til jula, og føler at det ofte blir vel så 
mye stress som glede og fred. Hvor-
dan hindre at kjøpepress og alskens 
krav til forberedelser og fest overtar 
hele julehøytiden? Etter hvert som 

støyen fra julefeiringa truer med å 
overdøve budskapet, er det viktigere 
enn noen sinne å minne hverandre 
om hva det er vi feirer. 
 
På en vegg i en undergrunnsstasjon 
står en grafitti som er vel verd å 
tenke over: �Gjør som Gud, bli sant 
menneske!� Det er dette jula handler 
om. På den klarest mulige måten har 
Gud vist oss hva det vil si å leve som 
sant menneske: Han ble det selv, 
under de fattigste kår, for å vise oss 
det. Men til forskjell fra teksten i 
grafitten kommer han ikke bare med 
en oppfordring til oss, men Han 
ønsker selv å hjelpe oss til å leve som 
sanne mennesker. Han vil gi oss av 
sin kraft for å gjøre oss i stand til det. 
Han vil være nær i tunge stunder, vil 
holde oss fast når livsmotet går mot 
nullpunktet, Han gir oss tilgivelse og 
en ny start når vi svikter. Han vil 
være en trygg havn og et hav av 
omsorg. I bønn, i kristent fellesskap, 
i dåp og nattverd, gir Han oss sitt 
nærvær og kaller oss til å være sanne 
og hele mennesker, i omsorg for vårt 
medmenneske, i vårt forhold til oss 
selv og i vårt forhold til Gud, slik 
Hans egen Sønn, et sant menneske, 
har vist oss.                            

KVN 

Sant menneske. 

Gud sin egen Sønn oss gav nå ved juletide. 
Derfor går et lovsangshav over verden vide. 
Derfor fra det høye kor lyder det her nede: 
Give er din sak på jord, gi, og gi med glede! 
 
Gi din Gud ditt hjerte hen, gi din ringe neste!  
Gi din uvenn og din venn, gi dem av ditt beste!  
Gi til du blir tom og arm, intet skal du miste! 
Gi til du blir rik og varm, rikest på det siste! 
 

Gustav Jensen 
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  Min salme / sang: 

Sangen min er skrevet av forfatteren og teologen 
Trygve Bjerkrheim. Han har skrevet 29 og over-
satt 56 av sangene i Sangboken. 
Min sang "Han tek ikkje glansen av livet" (168) 
ble min allerede da jeg som 13-14 åring var med i 
Tenåringsmusikken i Skudenes. Lærte 2.stemme 
også tror jeg. Det var stas. 

Her fikk jeg erfare 
at det kristne felles-
skapet var lyst og 
godt. Jesus gav ung-
domstiden en dyp-
ere mening og eks-
tra glans. Jeg fikk 
svar på mine spørs-
mål om meningen 
med livet. 
En annen sang fra 
denne tiden var slik 
i refrenget: "Jesus er 
livet for meg, lyset 

han er på min veg. Alt jeg behøver det har jeg i 
ham. Jesus er livet for meg." Den sier mye av det 
samme. 
I 2. verset i sangen min står det om krefter som vil 
lokke oss bort fra fellesskapet med Jesus. Da blir 
det utrygt. Det er mye falsk "glamour" i verden 
som kan narre oss. 
Stadig erfarer jeg at Jesus henter meg inn igjen, 
viser meg sin kjærlighet og frelser fra synd. Han 
gir styrke og kraft i vanskelige tider 
Sangen min har jeg brukt i konfirmasjonshilse-
ner. Den har også vært fin å synge i begravelser. 
Den passer i alle livsfaser og ved mange anled-
ninger. 
Vi sang den i min mors begravelse i juni i år. Da 
fikk den en ekstra dybde, synes jeg. Hun var 
trygg i "Herrens hender". Det gjentok hun sta-
dig. Det var merkbart også ved dødsleiet. 
La oss tenne adventslysene og minnes han som 
er livets opphav. Vi stresser for å lage en kuns-
tig ramme om jula og pynter med glitter som 
om vi skulle være redde for at Jesus tar glansen 
fra jula. Han "tek ikkje glansen", han gir oss den. 

"Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en so-
loppgang og skinne for dem som bor i mørke og 
dødens skygge, og lede våre skritt inn på fredens 
veg" (Luk.1,78b-79).  
 
Velsignet advent og jul! 

 
Ê[tÇ àx~ |~~}x zÄtÇáxÇ tä  Ä|äxàÊ  
Han tek ikkje glansen av livet, den Frelsar som kallar på deg. Først då kan for alvor du leva når han får deg fylgja på veg.  

Du høyrer dei dårande røyster som lovar deg gullglim og glans, men ingen legg lys over vegen som Jesus og kjærleiken hans.  
Han hjelper i brattaste bakkar og stør deg når vegen vert smal. Han signar dei sollyse sletter og lyser i dødsskuggens dal.  

Han fører deg frelst over fjorden, heilt fram til den himmelske strand. Når døden sin brotsjø du møter, vil Jesus dra båten i land.  
Han tek ikkje glansen av livet, han gyller din morgon og kveld og opnar ei dør til dei salar der æveleg høgtid du held. 

 

Helga Servan: 
 

Ê[tÇ àx~ |~~}x zÄtÇáxÇ tä Ä|äxàÊ 
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I dag innefattar verksamheten:
Söndagsskola, Junior- och 
Ungdomsklubb, Hemförbund 
och Kvinnoforum samt offent-
liga möten på onsdags- och 
söndagskvällar. Andakter hål-
les på olika institutioner och 
när tiden medger besökes 
några av distriktets bedehus.  
Under sommarmånaderna hål-
les friluftsmöten på Hovegata, 
där många samlas för att 
lyssna. 
 
Vår ambition och önskan 
genom alla åren har varit att 
presentera det kristna budskapet 
med Bibeln i den ena handen och 
nistepakken" i den andra. I dag är 
de sociala utmaningarna markanta, 
därför att välfärdssamhället  inte 
har lyckats att integrera alla sina 
medborgare. 
 
I "nådens år" 2006 finns det 
många som sliter och strävar för 
att få "ändarna till att mötas" De 
som  kämpar med dårlig ekonomi 
och ensamhet har det svårt hela 

året, men upplever att problemen  
kulmineras i juletid. 
 
Också detta år kommer den väl-
kända julgrytan att ställas ut och 
vädja till de förbipasserande om 
ett bidrag. Förra året hade vi möj-
lighet att hjälpa mer än 100 perso-
ner genom intäkter från julgrytan, 
bland dem ett 30-tal barn. 
 
Ett glädjeämne för oss detta år är 
att vi fått kontakt med diako-

niutvalet i Kopervik menighet. 
Vi har börjat samtala om hur 
vi tillsammans effektivt skall 
kunna göra en medmänsklig 
insats i distriktet för att, om 
möjligt, kunna medverka till 
att de som behöver oss skall få 
uppleva en varm, ljus och vär-
dig julehögtid. 
 
Något av det finaste som kan 
sägas om Jesus häntar jag ur 
en strof från en välkänd 
svensk adventsång:  
"Han (Jesus) kommer till sör-
jande hjärtan och livet får an-

nan gestalt" 
 
O, att många skulle få uppleva 
sanningen av detta under helig 
advent- och juletid år 2006. 
 
Guds Frid till oss alla! 
 
Rolf Stackbom, 
major FA 

 
 

 

"SUPPE, SÅPE og FRELSE", 
  

Frelsesarmeens juletilbud 

Frelsesarmeen har bedrivit verksamhet i Kopervik i 115 år.  
Den varit en vital del av kristenlivet i byen och markerat sig gott i bybilden. 

K
nø

tt
en

e 
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Helene Nes har nå tatt over som 
leder av Synzygus. Som nyeste ledd 
i rekka følger hun en lysende serie 
av unge dirigenter med Odd Martin 
Skålnes, Anette Servan og Helene 
Risanger foran seg. Her følger en 
presentasjon av Helene og virksom-

heten i Synzygus dette året. 
 - Det blir kanskje litt feil å si at jeg 
er nye Helene. Jeg må gjøre dette 
på min måte, forteller den nye diri-
genten, som på ingen måte er så ny. 
Hun er 16 år, fra Sørstokke, og har 
vært med i Synzygus fra hun fikk 
lov til å begynne, alltid positiv og 
glad.  
-  Jo, det er nok meg. Jeg har alltid 
sunget i kor, har blant annet vært 
med i Shalom her i Kopervik menig-
het. Stelt med musikk ellers også, 
spilt kornett og gitar, må visst lære 
meg mer piano, tror jeg. 
Jo da, vi som driver i Synzygus har 
visst om Helene, og at hun har et 
stort register å spille på. Først og 
fremst har nok mange opplevd hen-
ne som en solist som får masse 
skryt. Helene kjenner vi som sånn 

�frys-på-ryggen-synge-
dame�, og hun synger 
bare enda bedre når 
hun er litt nervøs. 
 - Takk! Kjekt når noen 
sier fine ting og godt å 
få noe til, men det er 
nettopp det jeg har likt 
med Tensing, at det er 
plass for alle. Håper 
det fortsatt vil være 
sånn i Synzygus at alle 
får være med, til og 
med om noen ikke kan 

synge. Tensing er mye mer. En 
plass å være og høre til. Noen dan-
ser, noen lager mat, noen spiller og 
noen henger rundt. Klart det er ut-
fordrende å lede da, men de utford-
ringene får vi ta. Jeg var forresten 
skikkelig nervøs første gang som 
dirigent. Men det gikk fint. Og så 
har jeg vært forsanger under bispe-
visitas i kirka på kort varsel og mye 
annet. Det skjer mye gøy og stort, 
og ganske fort. 
 - Er du nærmest en sånn som leder 
og alltid tar ansvar. Sjef alle steder 
liksom? Hva tenker du om det å 
være forbilde? 
 - Oj, det med forbilde må jeg nok 
tenke litt mer på� Jo, det blir vel 
ofte sånn. Vi ungdommer er viktige 
for hverandre. Slik har det jo vært 
for meg i forhold til de som har 
vært dirigenter før. Jeg hadde nok 
ikke tenkt på at akkurat jeg kunne 
få oppgaven som dirigent. Det betyr 
helt klart noe å bli spurt av noen 

som har tro på meg. Bli sendt på 
seminar og greier. Og jeg hadde 

lyst og var helt klar og gledet meg 
masse, selv om jeg nok måtte jobbe 
litt med spørsmålet om koret over-
hode ville høre på meg, men det 

gjør de jo. Kanskje jeg er litt sånn 
sjef? Er nok vant til å ta ansvar fra 
før. Tror egentlig jeg liker ansvar � 
litt� 
Helene er på plass. I Synzygus prø-
ver vi å ta vare på henne og resten 
av gjengen. Nå kan alle i Kopervik 
menighet lese og se � og gjerne ta 
del i � omsorgen for kor og dirigent 
også. Sånn er det å være menighet. 
Noen dirigerer, noen synger, noen 
hører på og støtter opp, noen arbei-
der og noen ber. Synzygus har bruk 
for alt. Akkurat nå gjelder det  å 
skaffe flere voksenledere, og spesi-
elt noen som kan hjelpe til med å 
lede Synzygus-bandet. 

Lars H Tjøstheim 

 

Ny dirigent i Synzygus: Helene Nes 
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TAKK TIL HANDELSSTANDEN I KOPERVIK 
(og til menighetsrådet som arrangerte Høstbasaren ) 

for hele 28.000,- kroner til menighetens barne-og ungdomsarbeid! 
DU som var med både foran og bak kulissene og trakk i alle trådene: 

Tusen takk for innsatsen! 

Å erstatte lidelse med håp 
- med små lån til fattige mennesker. 

Sterke inntrykk 
• Bare her i byen Guayaquil 

lever hundretusener i til dels i 
ekstrem fattigdom. Det betyr 
blant annet bambushus uten 
innlagt vann og kloakk, ar-
beidsledighet og mangel på 
penger til medisiner mot 
sykdom. Og det betyr at 
mange barn ikke får skole-
gang og skikkelig mat, fortel-
ler Lina. - Det skaper sterke 
inntrykk å se dette, sier hun-
Mikrokreditt gir utrolige 
resultater 

-  Midt i elendigheten har vi sett at 
små lån til å skape sin egen arbeids-
plass og å bygge om bambushusene 
til hus i sement, forandrer liv. Altså 
dette som kalles mikrokreditt, og 

som er samme type arbeid som fikk 
årets Nobels fredspris. Med et lite 
lån starter folk jernvarehandel, små-
butikker, snekkervirksomhet eller 
skoproduksjon � som gir hårdt 
tiltrengte penger til familien. 
- Undersøkelser som er gjort blant 
de 11.500 som får lån, viser at en 
gjennomsnittlig lånekunde hos oss 
får mulighet til å bruke 106% mer 
penger på utdannelse til barna, 65% 
mer på helse til familien og 120% 
mer til skikkelig mat på bordet. 
                
Betales lånene tilbake? 
- Over 99% gjør faktisk det, og der-
etter blir pengene lånt ut på nytt og 
på nytt. Så dette gir store ring-
virkninger. Det er bedre å låne folk 
penger til å skaffe seg fiskeutstyr så 

de kan brødfø seg selv, enn å bare 
gi dem en fisk slik at de blir mette i 
dag. Det er fantastisk å se stoltheten 
i øynene på lånekundene når jeg går 
rundt i slummen,  lidelse blir erstat-
tet med håp. Kom gjerne ut og se 
det selv, utfordrer Lina. 
Mikrogiver- en ny giver-
ordning 
- For å kunne hjelpe enda flere, har 
vi startet en ny giverordning som 
kalles Mikrogiver. For bare 200 
kroner i måneden kan karmøybuer, 
privatpersoner eller bedrifter, gi en 
familie muligheten til å forbedre 
sine liv radikalt med et lite lån. Vi 
ser resultatene, og vi vil gjerne sen-
de deg bilde og informasjon om en 
familie som får lån, som en garanti 
for pengene du gir, forsikrer Lina. 
Lina og Andreas flytter tilbake til 
Vestlandet om et par år, men fort-
satt har de mye ugjort. Vil du være 
med å støtte arbeidet deres, gjen-
nom å bli Mikrogiver for en eller 
flere familier, så kan du sende navn, 
adresse, og epostadresse til: 
lina@misionalianza.org eller til 
Kopervik menighetskontor, Post-
boks 14, 4291 Kopervik, telefon 
52 85 75 69. Legger du ved person-
nummer, får du også skattefradrag 
for det du gir. På nettsiden www.
lamitad.no kan du lese mer om 
arbeidet og opplevelsene deres.  
 
Oddvar Bjerkreim  

I 3 år har ytralandsbuen Lina Ytreland Eidsaa og 
ektefellen bodd i stillehavsbyen Guayaquil i 
Ecuador, hvor de jobber for Den norske Misjons-
allianse i slummen blant mennesker som lever i 
ekstrem fattigdom. Lina er pedagogisk rådgiver i 
det Norad-støttede diakonale bistandsprosjektet. 

Prosjektet, som finansieres av norske givere og 
den norske stat, driver to handikappsentre og gir 
støtte til bygging og pedagogisk veiledning av 14 
skoler.  Det gis og lese- og skriveopplæring til 
voksne og yrkesutdannelse til kvinner i 15 kirker. 
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Varm velkomst av biskop 
Ernst Baasland 
Kirkemøtet startet med en åpnings-
gudstjeneste i Tjensvoll kirke på 
mandagen. På plenumsamlingen 
etterpå var det varm velkomst av 
biskop Ernst Baasland og presenta-
sjon av alle bispedømmene og  hva 
de har jobbet med det siste året. 
- For oss fra Stavanger bispedømme 
har konfirmantarbeid stått i sent-
rum, forteller Magnus. - Det var  en 
del saker som skulle behandles. Vi 
hadde på forhånd satt opp ønske om 
hvilken sak vi hadde mest lyst til å 
være med på. Jeg hadde valgt 
kirken og massemedia, siden det 
ofte er bildet av kirken i media folk 
tar til seg. Saken gikk nærmere 
bestemt ut på å komme med et 
bidrag til en felles kommunika-
sjonsplattform for Den norske 
kirke, som er under utvikling. I vår 
komité var det også med en repre-
sentant fra den Finska kyrkan. 
Kalle kom med mange gode inn-

spill i debatten. 
 
Ufattelig bra opplegg 
Når plenumsamlingene om 
dagen var over skjedde det all-
tid noe på kveldstid. På tirs-
dagen var vi på besøk i IMI-
kirken i Stavanger, som  er en 
kirke helt utenom det vanlige, 
og ganske imponerende. Men 
guiden sa at vi ikke måtte bli 
for imponert over det materi-
elle, for det var ikke det som 
var deres mål med kirken. 
Det var alle folkene som  var 
det viktige! Vi besøkte og  
Vardeneset menighet, og 
fikk et nærmere innblikk i 
hvordan de bruker de unge i 
gudstjenesten, og i hvilke tilbud de 
har der til ungdommen. Etterpå var 
det VM i VM (altså fotball-VM i 
Vardeneset Menighet!), Spania-
Frankrike, og stemningen sto i 
taket. Onsdagen var det tur til Bru, 
der vi ble delt i tre grupper, og gikk 

en vandring med forskjellige inn-
lagte fysiske oppgaver og utford-
ringer til å teste oss på.  
 
Ufattelig bra opplegg! 

 
MAGNUS BRAUTASET:  

UNGDOMMENS KIRKEMØTE 2006 

26-30 juni ble Ungdommens kirkemøte 
avholdt på Solborg folkehøyskole i Stavanger. 
Magnus Brautaset fra Kopervik menighet og 
Torill T. Steffensen fra Vardeneset menighet i 
Stavanger representerte Stavanger Bispe-

dømme. Ellers var det to ungdommer fra hvert 
av de andre bispedømmene i landet pluss 
representanter fra organisasjonene, såsom 
NSF- speiderne, KFUK-KFUM -speiderne, 
KRIK, Ung kirkesang, Laget og flere andre. 

�De ni lesninger� er en juleguds-
tjeneste som vi har lånt fra Den 
engelske kirke. For generasjoner av 
engelskmenn er denne spesielle 
gudstjenesten med dens klare og 
talende liturgiske form blitt et 
kjerneuttrykk for både juleevangeli-
um og julestemning, og det er 
utenkelig å feire jul uten å delta i 
eller lytte til denne gudstjenesten 
over radio. Gudstjenesten har blitt 
sendt over radio (seinere TV) hvert 
år siden 1928. 
 

Gudstjenesten består av en veksling 
mellom lesning fra Bibelen og jule-
sanger, i alt 9, og orgelmusikk. 
Lesningene inneholder kjerne-
tekster fra den bibelske frelseshisto-
rie. Tekstene viser hvordan Gud i 
kjærlighet til sitt skaperverk utvik-
ler sin frelsesplan for menneskene, 
fra skapelsen til Jesu fødsel. Etter 
hver lesning kommer en julesang 
(carol) som utdyper teksten og hjel-
per menigheten til å uttrykke und-
ring og tilbedelse, takk og lov-
prisning. 

En norsk tilrettelegging vil naturlig-
vis bety at vi bruker våre julesanger 
i gudstjenesten, men tekstene er i 
hovedsak de samme som i den eng-
elske. Den engelske kirke bruker 
denne gudstjenesten på selve julaf-
ten, men vi med vår tradisjon med 
barnegudstjenester feirer �De ni les-
ninger� som en del av forberedelsen 
til jul. I år er den lagt til 3. søndag i 
advent, den 17.12. til vanlig høy-
messetid kl.11.00.  

 

               De ni lesninger 

 

Kåre V. Nilsen 
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Hvorfor navnet Plastron? - 
Firmaet ble grunnlagt av Johan 
Petter Nielsen, i 1973. Han fikk 
etter hvert med seg sin bror 
Anton Dahl Nielsen. De har 
siden drevet det sammen, og vi 
er nå i alt 9 ansatte på heltid og 
deltid. Brødrene  ønsket et inter-
nasjonalt navn som samtidig 
skulle være dekkende for hva 
bedriften drev med. Plastron 
betyr nemlig beskyttelse, og det 
er miljøet som skal beskyttes. 
Noen av produktene våre er 
slamavskillere,  oljeutskillere,  
fettutskillere,  samletanker, 
pumpekummer, oljetanker, øko-
logiske renseanlegg, osv. Alle 
disse  kan på en eller annen måte 
beskytte verdier eller miljø mot 
slitasje og forurensing. 
Hvorfor er disse produktene 
så viktige for miljøet? � Fett-
utskiller, for eksempel, er på-
budt å bruke i alle restauranter 
eller storkjøkken. Poenget med 

denne er å separere fettet fra 
vannet som vi skyller det ned 
med. Fett er svært illeluktende 
og forurensende og det er spesi-
elle tømmeordninger i alle kom-

muner.  Oljeutskillere brukes for 
å separere olje 
fra vann. Det er 
strenge krav til  
s ep a r e r i n g s-
evne,  og her er 
vi pr. dags dato 
den enes t e 
norske produ-
sent som til-
fredsstiller kra-
vene i den nye 
EU -normen. 
Typiske steder 
der man bruker 
oljeutskillere er i bil-maskin 
vaskeanlegg, store tunnelanlegg 
for bil, parkeringplasser og p- 
hus. Utskilt olje er spesialavfall.. 
Alle utskillere er utstyrt med 
alarm for oljenivå/fulltank.  I 
forbindelse med pumpekumme-
ne har vi nå vært med på å fors-
ke fram  økologiske våtmarks-
filtre, i samarbeid med Norges 
Landbrukshøgskole på Ås. 

Hva består så din jobb i? Min 
jobb består i å reise rundt å 
informere kommunene i Norge 
om disse økologiske renseanleg-
gene og forskriftene som kom-

mer. Jeg har studert Natur- og 
Miljøfag på Høgskolen i Bø i 
Telemark, som da var et 4-årig 
cand. mag. studium (nå 3-årig 
bachelor). Det var et ganske all-

sidig studium, med mange eks-
kursjoner og laboratorie-
øvinger. Studiet er  på mange 
måter internasjonalt, i og med at 
problemstillinger knyttet til hel-
se og miljø ikke bare gjelder for 
Norge. I tillegg har jeg jo jobbet 
på Plastron hver eneste sommer-
ferie siden jeg var 11 år. Så mye 
av det vi holder på med har 
kommet sigende inn etterhvert. I 
tillegg regner jeg anbud, kjører 
ut varer, bygger renseanlegg, 
knekker beslag, finner fram tak 
og veggplater, fugemasse osv. 
En veldig allsidig jobb, med 
andre ord. Våre kunder er for det 
meste firmaer, byggmestere og 
grossister. Vi har åpent fra 8-16 
hver dag på kaien i Kopervik og 
det er åpent for alle! Vi har nem-
lig mange private kunder også. 
 

AVN 

PÅ BESØK HOS EN AV 
VÅRE ANNONSØRER 

  
 
 

Postboks 177, 4291 Kopervik 
Telefon 52 84 48 88 

AS PLASTRON:  FIRMA MED FOKUS PÅ MILJØAS PLASTRON:  FIRMA MED FOKUS PÅ MILJØ 

Johan og �Bukken Plast� 

Vi er på besøk hos Johan Nielsen jr. i firmaet A/S Plastron i 
Kopervik, og lurer svært på hva som skjuler seg bak firmanavnet 
Plastron. 
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Vi må ha tid til ungdommen! 
Alle tre debattinnlederne under-
streket hvor viktig det er at foreldre 
har tid til barna sine, men og at det 
er viktig at alle voksne engasjerer 
seg i barn og unge generelt. 
- Kirkens bymisjon har mange tiltak 
på Haugalandet, sa May Tove 
Mosbron og viste forsamlingen en 
oversikt over de forskjellige til-
takene. Roy Simonsen takket på 
vegne av Byen Vår, Kopervik, de 
flere hundre foreninger her som 
gjør utrolig mye bra. Blant de 
mange tiltak for å gjøre Kopervik til 
et trivelig sted som Byen Vår står 
for, er opprydding av gatene etter 
helgen, som er et travelt foretak!  
 
Viktig med sosiale møteplasser 
Som representant for KIL med sine 
1200 medlemmer sa Roy Simonsen 
blant annet at det er viktig for ung-
dommen, og også for de voksne, at 
det fins sosiale møteplasser. - Vi 

må legge forholdene til rette for at 
det kan være kjekt det som skjer 
der! Et idrettslag er mye viktigere i 
dag enn da vi var unge, påpekte 
han. Rita Bratthammer var og opp-
tatt av å skape møteplasser, og av å 
invitere til samarbeid med andre 
grupper i Kopervik. � Kirken har en 
tosidig oppgave, nemlig både å 
være en misjonerende kirke og en 
åpen folkekirke. Hun viste til det 
nye menighetsrådets Handlingsplan 
for perioden, der et av målene er å 
�øke oppslutningen om høymessen 
med 100%�. Visjonen er å ha et 
�gudstjenesteliv som berører, fri-
gjør og utruster�. Et av tiltakene 
kan blant annet være  å �åpne guds-
tjenesten for kulturelle ressurser i 
lokalsamfunnet.�  
 
Vi ønsker flere voksne med i ung-
domsarbeidet! 
Blant alle utfordringene ønsker 
menigheten også å prioritere å få 
flere voksne med i ungdomsarbei-
det, og å satse på aldersgruppa 6-8. 
klasse. Per Melvær fra salen gjorde 
oppmerksom på at ungdommen 
kommer, �vi har 75 ten-singere, 
men trenger noen voksne som tør 
være der, bare, som ser ungdom-
men, og noen som kan følge dem 
opp!� I Kopervik er 90% av års 
kullet konfirmanter, og mange av 
disse ønsker å fortsette i ungdoms-
arbeidet i menigheten. Et stort 
ønske er derfor også å få ressurser 
til en ungdomsdiakon-stilling i 
menigheten. Dette er et ønske også 
menighetsrådet har prioritert høyt 
på sin liste. 

Hva skal til for å være lykkelig 
der du bor? 
Møtet ble avsluttet med at biskop 
Baasland hadde noen betraktninger 
om hva som gjør at folk trives der 
de bor. Fire forhold er vesentlige: 
Du må føle trygghet, men også til-
hørighet til stedet. �Vi må være litt 
patriotiske! Vi som er her, har prio-
ritert fellesskapet framfor Dags-
revyen. Og det er bra. Det er mye 
ensomhet blant oss, nemlig. Vi 
trenger nye fellesskapsformer, på 
tvers av generasjoner og kulturbak-
grunn. Kirka er egentlig god på det-
te. Dessuten må vi kunne yte noe 
der vi bor. Det gir stor tilfredsstil-
lelse. Sist men ikke minst må vi tro 
på noe utenfor oss selv. Det gir 
sammenheng og den dypeste til-
fredsstillelsen. I dette kan kirka 
være et lim. Det er få menigheter 
som har så mange frivillige som 
Kopervik. Kopervik menighet er 
viktig for Kopervik! avsluttet Baas-
land, som håpet kveldens møte kun-
ne åpne for nye møter som kan ska-
pe en god dialog til beste for felles-
skapet.                                   AVN 

 
KOPERVIK: ET GODT STED KAN BLI BEDRE? 

Under bispevisitasen inviterte biskop Ernst 
Baasland til åpent folkemøte onsdag 20. 
september på U&A-senteret. Tema for 
møtet var hva som bør kjennetegne et sted 
som det er godt å vokse opp på. Innledere 
til debatten var MayTove Mosbron fra 
Kirkens Bymisjon, Roy Simonsen, som 

representerte både Byen Vår Kopervik og 
KIL, og Rita Bratthammer fra Kopervik 
menighetsråd. Tanken bak møtet var at i et 
lite lokalsamfunn bør alle gode krefter trek-
ke sammen om å gjøre stedet til et enda 
bedre sted å bo. Kirken ønsker å være en 
aktiv medspiller i denne oppgaven.  
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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 

 

Kolbeinsen Elektrosenter a.s 
 

Anna Eegsgt 1 - 4250 Kopervik 
 

Telefon 52 85 11 88 

Postboks 177, 4291 Kopervik 
Telefon 52 84 48 88 

 
 
 
 
 

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 

 

    

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

Tlf. 52 83 27 04  -  Fax: 52 83 16 08 

NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER 

Etter 7 år som redaktør av Kirke-
torget syns jeg nå det er på tide at 
nye og friske krefter tar over! Det 
har vært både givende og ikke 
minst lærerikt å ha ansvar for 
bladet. Jeg har blitt kjent med 
mange nye folk og fått god kjenn-
skap til alle de forskjellige og flot-
te aktivitetene som foregår i vår 
menighet. Samarbeidet med stab 
og mange andre skribenter og foto-
grafer har vært godt. Så å si aldri 
har jeg fått nei når jeg har spurt 
folk om å bidra med stoff eller bil-
der. Takk og til de to andre i re-
daksjonen og lay-out ansvarlig Tor 
Sjursen for godt og konstruktivt 
samarbeid. 
 
I biskopens visitasforedrag på-
peker han betydningen av at 
menighetene �driver aktivt infor-
masjonsarbeid utad�. Han oppford-
rer til �stadig årvåkenhet i å synlig-
gjøre menighetsarbeidet enda mer 
også gjennom andre media..� I 
denne sammenhengen utfordrer 
han Kirketorget til å vise enda 
tydeligere til den informasjonen 
som finnes på Karmøy-kirkenes 
nettsted. Karmøy kirkelig fellesråd 

har �gode, 
brukervennli-
ge og infor-
mative nettsi-
der for kirke-
ne på Karm-
øy�, med link til menighetsblade-
ne. Nettaddressen finnes på s. 2 i 
Kirketorget ,  og er  www.
karmoykirken.no Gjennom inter-
nett kan en altså oppdatere seg på 
virksomheten i menigheten, og 
målet må være å få en fast web-
ansvarlig som kunne gjøre internett 
til en stadig viktigere informa-
sjonskanal for menighetens mange 
aktiviteter.  
Mitt håp for bladet i framtida er at 
ikke bare én person, en redaksjons-
gruppe kunne være ansvarlig for å 
få inn stoff til bladet, og at menig-
heten kunne samarbeide med andre 
grupper eller organisasjoner i 
Kopervik for at bladet kunne ha så 
bred appell som mulig. Til slutt et 
hjertesukk: Husk det koster penger 
å produsere et menighetsblad! 
Kanskje de siste årenes under-
skudd kunne snus til overskudd 
snart? 

Astrid Vestvik Nilsen. 

TAKK FOR MEG!TAKK FOR MEG!  
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   Kirkelige handlinger 
 

 
 
 
 

   vigde 

 
 
 
 

    døpte 

 
 

    døde 

 
07. okt         Magni Bårdsen og 
                                         Karl Erik Handeland 
 
21. okt         Marit Eide Stava og 
                                        Aavar Magnus Stava 

03. okt    Kåre Låte Romsloe   Vår Frelsers Gravlund 
14. okt    Sigbjørn Solgård 
22. okt    Leon Røisland           Stvgr. krematorium 
26. okt    Malene Sund 
28. okt    Sverre Daldof Snørteland  
30. okt    Hjørdis Margrethe Bjørnsen 

HVA SKJER PÅ BEDEHUSENE? 

EIDE BEDEHUS 
 

Bedehusforeningen 
1. og 3. mandag i måneden kl. 19.00 

Eide Korvett: 
Juleavsutning 8. desember kl. 18.00 

Ungdomsklubben 
Juleavslutning 8. des. kl. 19.00 

 
JULETREFEST FOR ALLE  

4. JULEDAG (28.DES.) 

 

STOKKASTRAND BEDEHUS 
 

Søndagsskole 
 annenhver søndag kl. 11.00 

Fredagsklubb 
annenhver fredag kl. 18.00 

Bibelgruppe 
 annenhver torsdag kl. 20.00 

Torsdagsmøte 
siste torsdag i hver måned kl. 20.00 

 
Juletrefest for hele familien 
4, juledag (28.des) kl. 18.00. 

SUND BEDEHUS 
 

Fast møtekveld hver onsdag kl. 20.00 
Søndagsskole hver søndag 

 
Søndagsskolefest 

3. juledag (27.des.) kl. 17.00 
 

Julefest 5. juledag (29.des) kl. 19.00 
 

Årsmøte  17. jan. �07 kl. 19.30 

 
FELLESMØTER I NMS 

6 - 11 FEBR. 2007. 
 

           06.02: Sund bedehus 
           07.02: Stokkastrand bedehus 
           08.02: Eide bedehus 
           09.02: Kopervik U&A-senter 
           11.02: Kopervik U&A-senter 

 
Alle møtene begynner 19.30. 

Alle leserne ønskes  

en riktig God Jul! 

01. Okt     Elias Madsen Rasmussen 
01. okt      Marcus Dale Bakken 
01. okt      Silje Halvorsen 
08. okt      Simen Johannesen 
08. okt      Sander Sønstabø 
08. okt      Julia Amelie Bersaas Stølås 
08. okt      Magnus Årseth-Bredahl 
21. okt      Linnea Grude Teig 
22. okt      Emma Andersen 
22. okt      Elias Fatland 

03.12: 1. Søndag i Advent    kl. 11.00: Høymesse, 50-års-konfirmantene er med! 
                                             kl. 19.00: Lysmesse med speiderne 
10.12: 2. Søndag i Advent    kl. 11.00: Høymesse               
                                             kl. 19.00: Førjulskonsert 
17.12: 3. Søndag i Advent    kl. 11.00: �De 9 lesninger� (se s. 7) 
24.12: Julaften                      kl. 14.00, kl. 15.30 og kl. 17.00: Familiegudstjenester 
25.12: Juledag                      kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste 
31.12: Nyttårsaften               kl. 23.15: Midnattsmesse 

 
                                             Ellers er det Gudstjenester hver søndag kl. 11.00. VELKOMMEN! 

Gudstjenestene i advent, jule - og nyttårshelga 
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Sang og dans 
i 

Kopervik kirke 
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