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Innpakning. 
Hvordan julegavene er innpakket gir 
ofte en ledetråd om hva som er inni. 
En bokgave har sin tydelige form, er 
pakken bløt aner vi kanskje noe om 
hva det dreier seg om. Alternativet er 
å pakke gaven inn på en sånn måte at 
overraskelsen blir stor når alt papir og 
emballasje er borte. 
 
I en butikk i Vatikanet kom jeg over 
en liten julenisse med stor rundt 
mage, stor var overraskelsen da jeg 
oppdaget at magen kunne åpnes. Inni 
julenissen mage åpenbarte det seg en 
krybbe med Jesusbarnet i og Josef og 
Maria ved siden. En stilig liten sak. 
 
I tiden framover mot jul skal vi innom 
mye, julerushet, juleverksteder, kjøpe-
sentre, konsert andre arrangementer. 
Øynene våre ser mye: julepynt og 
juledekorasjon. Det er opplevelsesrikt. 
Vi kan godt si at julen er pakket inn i 
mange slags lag . Her dreier det seg 
om handel, felleskap, opplevelser, de 
mange inntrykk, kjøpepress, stress og 
glede. 
 
Nissen fra Vatikanet forteller om at 
inni alt dette kan vi finne noe som er 
annerledes. Han som er vår feirings 
utgangspunkt: ”At Gud sin egen sønn 
oss gav nu ved juletide”. Julens glade 
budskap er at den evige er tilstede i 
våre liv slik de er. Midt i alt stresset, i 
alle gledene i det julen er for deg. 
 
Forventingene er mange både hos 
voksne og barn. Mange ser med spen-
ning og glede fram mot julekvelden. 
Men ikke alle, de vanskelige livs-
situasjoner blir tydelige med jul. Noen 

barn gruer seg, noen voksne kjenner 
på ensomhet og savn. Julen er ikke 
lykkens høytid. Vi vil gjerne 
gjøre den til det. Men julen er en høy-
tid for alle uansett om en gleder seg 
eller gruer seg. Fordi julens budskap, 
om det enn må pakkes ut, forteller om 
den Gud som ser til, den Gud som 
kjenner livet og bryr seg. Bryr seg så 
mye at han sendte sin enbårne sønn, at 
han blir et barn som Maria bar. Ikke et 
vanlig barn, men et barn som bærer 
himmelens goder til alle mennesker. 
 
Om han sies det: ”For et barn er oss 
født, en sønn er oss gitt. Herreveldet 
er lagt på hans skulder, og hans navn 
skal være: Underfull Rådgiver, Veldig 
Gud, Evig Far og Fredsfyrste.” Jes 
9:6. 

Derfor i alt du ser og opplever i tiden 
fram mot jul, vit at han er å finne som 
bringer deg fred og håp fra Gud. Når 
det er slik; da er julen også for dem 
som gruer seg, like så mye for den 
som gleder seg. 
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Torleif Wiig Andersen: 

Jeg velger meg ”Blott en dag .. ” 

Da jeg ble oppfordret til å skrive 
litt om en sang eller en salme som 
jeg har et spesielt forhold til, var 
valget lett. Helt fra mine første 
barneår har Lina Sandells salme 
”Blott en dag” rørt meg. Både 
tekst og melodi har funnet gjen-
klang hos meg, og etter hvert som 
jeg har blitt eldre, har mitt 
forhold til denne utrolig vakre 
salmen bare blitt sterkere og 
sterkere. Den brukes ofte i begra-

velser, og i Sverige er det bare ”Deilig er jorden” som brukes 
mer ved slike anledninger. Men for meg har ”Blott en dag” 
ikke hatt slik tilknytting. Jeg blir derfor svært glad når jeg 
opplever at den også brukes mer og mer i brudevielser.  
 
Lina Sandell skrev ”Blott en dag” som en epilog til en 
fortelling om et gammelt veggur som plutselig sluttet å gå. 
Etter omfattende undersøkelser slo urskiven fast at årsaken 
var hos pendelen. Denne var utslitt og orket ikke flere tu-
rer fram og tilbake. Pendelen forklarte at i løpet av et døgn 
måtte den pendle nesten 90.000 ganger. Det ble et for 
strevsomt liv. Urskiven prøvde da å oppmuntre pendelen 
til å bare pendle seks eller ti ganger. ”Jeg kan godt klare 
både seks ganger, seksti ganger og seks tusen ganger, 
men jeg orker ikke tanken på at jeg skal pendle 6 millio-
ner ganger”, forklarte pendelen. Urskiven skjønte da hva 
som var problemet og sa: 
”Selv om du i løpet av et øyeblikk kan tenke på de milli-
oner av ganger du må pendle fram og tilbake, kreves det 
likevel ikke mer av deg enn at du ta en sving om 
gangen. Og hvor ofte du enn må gå samme veien fram 
og tilbake, vil du alltid få et øyeblikk for hver gang.” 
 
Pendelen innså da at det var uklokt å la det nærværen-
de øyeblikket tynges ned av tanken på framtida. Vi bør 
heller ta ”en dag, ett øyeblikk om gangen”. For hvert 
øyeblikk, for hver time, for hver dag får vi ny kraft, ny 
nåde og ny hjelp. I 5. Mosebok 33,25 står det … Som 
dine dager er, skal din styrke være! 
Dette har gitt meg trygghet og styrke når ting i livet 
har vært vanskelige. Vi er jo verdensmestre i å be-
kymre oss for saker og ting som kan gå galt. Oftest 
opplever vi jo at våre bekymringer som kanskje har lammet 
oss fullstendig, har vært helt ubegrunnet. I slike situasjoner 
bør vi finne fram salmeboka og synge de 3 versene som inne-
holder så mye visdom for en stresset og bekymret hverdag:  

 Min salme / sang: 

 ”Blott en dag .” 
 
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,  vilken tröst vad än som kommer på!  Allt ju vilar i min Faders händer,  skulle jag, som barn, väl ängslas då?  Han som bär för mig en faders hjärta,  giver ju åt varje nyfödd dag  dess beskärda del av fröjd och smärta,  möda, vila och behag.  

 
Själv han är mig alla dagar nära,  för var särskild tid med särskild nåd.  Varje dags bekymmer vill han bära,  han som heter både Kraft och Råd.  Att sin dyra egendom bevara,  denna omsorg har han lagt på sig.  "Som din dag, så skall din kraft ock vara," detta löfte gav han mig.   

 
Hjälp mig då att vila tryggt och stilla  blott vid dina löften, Herre kär,  ej min tro och ej den tröst förspilla,  som i ordet mig förvarad är.  Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,  taga ur din trogna fadershand  blott en dag, ett ögonblick i sänder,  tills jag nått det goda land. 

 
 T Lina Sandell 1865, 1872  M Oscar Ahnfelt 1872 
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Jul i Japan 

 Bjørg Mydland: Min historie: 

 
Et juleminne. 

 
Som barn og også som ungdom, 
måtte julaften feires slik jeg var vant 
til for at det skulle bli ordentlig jul. 
Slik er det ikke lenger. 
Som voksen har jeg feiret julaften 
på mange forskjellige måter, og på 
mange forskjellige steder i verden. 
Og gleden over å få feire jul, har 
vært den samme. 
Mange fine minner dukker opp her 
jeg sitter og skriver. Jeg vil dele ett 
av dem med dere. 
 
Vi er i Japan. Min venninne, Aud, er 
stasjonert på en misjonsstasjon i 
byen, Iagi, og jeg er på besøk hos 
henne i julen. De har ennå ikke fått 
kirke i Iagi, men Aud er blitt bedt 
om å tale i en liten kirke i en lands-
by som heter Saki, som ligger et lite 
stykke med toget fra Iagi. 
Det er ungdommene som har bedt 
henne komme, og to av dem står ved 
inngangsdøra og ønsker oss velkom-
men. Alle som kommer, får utlevert 
et brennende lys. 

For et vakkert syn som møter oss i 
det vi kommer inn; alle de strålende 
ansiktene til ungdommene sammen 
med de brennende lysa de holder i 
hendene!  
 
Vi synger mange julesanger, Ung-
dommene liker å synge. De lytter 
også oppmerksomt til julebudskapet 
Aud forsøker å formidle. Noen hører 
det for første gang. Senere på kvel-
den blir noen av benkene satt sam-
men til langbord. Vi sitter på puter 
rundt det, og får servert te og kake. 
Det blir sang og vitnesbyrd og 
selskapsleker. 
 
Så skjer det som har brent seg 
sterkest inn i minnet mitt. Vi får alle 
utlevert en hvit kappe og et nytt lys. 
Og så begynner marsjen gjennom de 
smale gatene i den vesle landsbyen. 
Mens de brennende lysene blafrer i 
kveldsmørket, toner julesang etter 
julesang ut i den kalde lufta. Sakte 
skrider vi fram. Bare ved hvert hus 
hvor det bor en som tilhører kirken, 
gjør vi en liten pause og ønsker god 
jul. 
 

Vi tar siste tog tilbake til Iago. 
 
Aud har bare en liten, bærbar 
oljeovn i den lille japanske leilig-
heten sin. Den har vært slått av, så 
her er isende kaldt. Aud foreslår 
derfor at vi kryper til køys med en 
gang. Vi finner futongene (tykke 
tepper) fram fra skapet, ruller dem 
ut på tatamigulvet (stråmatter som 
er senket ned i gulvet), og kryper 
under teppene. ”Har me ikkje hatt 
ein fine julaften?” lyder det fra Aud 
etter ei lita stund. Jeg er enig. ”Men 
vett du ka me har glømt?” spør Aud 
videre. ”Å åpna julegavene”. 
 
Så sitter vi der på gulvet og åpner 
julegavene våre. 
Men den viktigste av alle jule-
gavene, Frelseren som Gud har 
sendt oss, hadde vi fått frydet oss 
over hele kvelden. 
 
Alt det ytre ved julen, mat, gaver og 
juletradisjoner er bare å regne som 
innpakningspapir. Det er det jo bare 
greit å variere fra år til år. Men 
gaven blir alltid den samme. 
 

Trilletreff startet opp mars 2007. Utgangs-
punktet var et ønske om et sted hvor voksne og 
barn kunne samles på formiddagstid. Med en 
positiv menighet i ryggen, har vi fått låne 
lokaler og fått oppstartsmidler. 
 
Trilletreff er et møtested for foreldre med barn. 
Vi møtes på Kopervik Ungdoms- og Alders-
senter, hver torsdag klokken elleve til halv ett. 
Programmet er enkelt. Vi spiser litt mat som vi 
har med oss, og etterpå er det lek og sangstund. 
Det er fint å synge videre vår kristne kulturarv! 

 
Jorunn Susort Toskedal: 

Treffsteder: 

 Trilletreff 
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Men er det ikke en av tvillingene 
til Dora Lisa og Thorleiv Wiig 
Andersen da? Jo visst! Det er 
Thore, som lekte gjemsel på 
Kittilhaugen, hadde stilskriving 
som favoritthobby på Kopervik 
skole og tilbrakte ungdomstiden 
på Stangaland ungdomsskole og 
fritida på U-A-senteret. 
 
Men hvor gikk veien videre, 
Thore? 
Jeg gikk først musikklinja i Hauge-
sund og deretter på Viken musikk-
folkehøgskole. Musikken har alltid 
betydd mye for meg og er også en 
viktig del av det arbeidet jeg nå gjør. 
- Så begynte jeg på teologistudiet på 
Menighets- fakultetet i Oslo. Ønsket 
om å finne ut av troen og kristen-
dommen var nok drivkraften til 
studievalget. 
 
Ikke alle som tar teologistudium 
blir prester. Hva fikk deg til å 
velge et så krevende yrke? 
I studietida jobbet jeg i Kirkens SOS 
og møtte mennesker i krise. Jeg var 
også med å drive fengselsarbeid på 
Ila.  
Disse møtene med ulike mennesker 
har nok vært med på å forme meg 
teologisk.  En politisk vekkelse 
skjedde også i denne tida. Jeg så 
klarere sammenhengen mellom 
kristentroen og ansvaret for skaper-
verket. 
Diakonien, kirkens omsorg for de 
utstøtte og fattige, har alltid vært 
viktig for meg i min tjeneste. Og 
også dette at presteyrket er så livs-
nært, avgjorde valget mitt.  En 
møter mennesker i ulike livs-
situasjoner, av alle samfunnslag, i 
sorg og glede. At en kan få bety noe 

for mennesker i slike situasjoner; 
det er et privilegium. 
Og etter hvert under studiene, 
begynte det å vokse fram en tro på 
at prestetjenesten var noe jeg ønsket, 
og at jeg med min bakgrunn, hadde 
noe å bidra med. 
 
Hva type prest vil du si du er? 
For meg er det viktig å være en 
folkeprest. En som kan møte den 
enkelte med respekt og åpenhet. Og 
så har jeg stor tro på ungdoms-
arbeidet i kirken. Ungdom er ikke 
bare kirkens framtid, de er kirkens 
nåtid.  Ungdommen skal ikke bare 
være "til pynt" i gudstjenester og 
menighetens aktiviteter. De skal 
både være med å delta og bestem-
me. 
 
Men hvorfor søkte du som vest-
lending et kall så langt østpå?  
Her i Hamar bispedømme står folke-

kirka sterkt og den identifiserer jeg 
meg med. Men jeg ser jo at folke-
kirken også står ovenfor en del 
utfordringer i forhold til aktiv delta-
kelse i menighetens liv. Som kirke 
er vi avhengige av de som stiller 
opp gang på gang og holder det 
frivillige arbeidet oppe. 
Tilbudet om denne stillingen fikk 
jeg da jeg hadde praktikum på 
Hamar. Folk er kjempetrivelige her 
på Hedmarken, naturen er flott med 
skog og svære garder. Men når sant 
skal sies - så savner jeg sjøen og 
havet, ja til og med skodda. Hvem 
skulle tro det? Så det kan godt være 
at jeg stikker nesen vestover med tid 
og stunder. 
 
Vi ser fram til det og ønsker deg 
Guds velsignelse i den tjenesten 
du nå står i i Brummundal og 
Veldre. 

I.E. 

Speidernes internasjonale 
treff på nettett ble markert 
hos oss. Kontakten over in-
ternett med speidere over 
hele jorden var kjekt. Over-
natting på huset der godt 
felleskap inngikk var også en 
viktig del av happeningen. 

JOTI Kretskor 
Samme helg var det Kretskor-samling hos oss. Mange 
fra vårt kor var med, og sangere og musikere fra andre 
ten-sing kor i kretsen likeså. En inspirerende helg for 
korsangerne. Inspirerende var det også for oss som 
opplevde korets ” postludium” på gudstjenesten i 
Kopervik kirke søndag formiddag. Det er flott å bli 
beriket av ungdommens tro og engasjement.. 

ORDINASJON I BRUMMUNDAL KIRKE 

Biskop Solveig Fiske og Thore Wiig Andersen 
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Det er gøy å være med i  
menighetens ungdomsarbeid. 

 
Vi har mange ulike tilbud til ungdom i vår menighet. 
Mange opplever at her er det kjekt og meningsfullt å 
være med. Bildene viser noen av deltagerne på week-
enden til Fredtun i september. Nytt i høst er en KRIK-
gruppe for aldersgruppen 8. til 10. klasse ! 
 
I skrivende stund hadde de unnagjort første samling 
med 12 ungdommer tilstede. Her er det ballaktiviteter 
trening og appell som står på programmet. Lyst til å bli 
med? Møt opp på trening i Karmøyhallen. Det er 
trening annen hver fredag (første gang 26. oktober), og 
holder på fra kl 20.00 til 22.00. 
 
KRIK står for kristen idrettskontakt og er et tilbud for 
gutter og jenter. 
  
Vi vil prøve å ha flere aktiviteter parallelt slik at det kan 

være noe for enhver smak. Dette kan f.eks være fotball, 
volleyball, basketball eller innebandy. 
  
Det viktigste med aktivitetene er å ha det gøy! 
 
 
 
 
 
 

KRIK-gruppen vil være en del av et landsomfattende 
forbund der medlemmer blant annet kan reise på egne 
leirer sommer og vinterstid. I tillegg arrangeres det flere 
idrettsarrangementer for KRIK-medlemmer. 
 
Lurer du på noe, ta kontakt med Hans Petter  
Thorvaldsen på telefon nr 957 04 187 

Velkommen til KRIK 

Program (kan variere) 
20.00 – 20.45       aktivitet/trening 

20.45 – 20.55       appell/andakt 
20.55 – 21.50       aktivitet/trening 

Det gjaldt fredagskvelden. Her var ca. 25 menn i aktivi-
tet og tok hand om heile programmet, bortsett frå vare-
salget som damene stod for. Det blei snart tydeleg at 
opplegg og program hadde fanga interesse hos flok flest. 
Allereie kl. 18.15 begynte folk å koma, og då Hauga-
land Trekkspillklubb opna sin formelle avdeling kl. 19, 
var alle stolar inkl. alt som kunne finnast av stolar i 
huset, opptekne. Festleiar, Dag Sjursen, sa i sine vel-
komstord ”at kvelden var ein hyllest til misjonskvinne-
nefor deira lange og uthaldande teneste og innsats for 
misjonen og at det var sanneleg på tide at menn også 
kom på banen,” 
Programmet femna vidt, med Haugaland Trekkspill-

klubb, Quattro Senhores (4 herrer som nå var 5) med 
song og leiar av allsong, songkoret Scala med flott kor-
song i eit breitt utval av musikk og tekstar, Håkon Stor-
nes med skildring av eit aktivt ungdomsarbeid i Koper-
vik menighet i 80-åra. Sanneleg, dette var kulturkveld. 
Men misjonen var slett ikkje gløymd. Jakob Vea og Odd 
Einar Sørheim skildra utfordringane dei hadde fått i 
møte med representantar frå dei mange land og ”søster-
kyrkjer” NMS arbeider i, nærast eit naudrop frå desse 
nasjonale kyrkjeleiarane. 
Eit høgdepunkt i festen var sjølvsagt servering av fiske-
suppe, kaffe og kaker. ”Kafe gentlemen” slo til med 
knallgod fiskesuppe, laga på Senteret av Ole J. 

Misjonsmesse med vellukka ny vri. 
Misjonsmessa for NMS blei 
arrangert 26.-27. okt. Det er 
NMS-kvinneforeningar i Kopervik 

og Åkra sokn som i over 30 år 
har arrangert misjonsmesser. I 
år fekk messa ein ny vri i og med 

at ”mannfolk laga kultur- og mi-
sjonskveld for alle” som det 
heitte i programmet. 
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Konfirmantarbeidet er i full gang. 
Menigheten har i alt 109 Konfirmanter, 
som er fordelt på ulike grupper. Frilufts-
gruppa har vært så populær at her har det 
vært venteliste. 
 
Å være med i Zynzygus er også poulært. 
Her har 20 konfirmanter funnet sin plass. 
Noen av konfirmantene har allerede vært 
med å deltatt i gudstjenesten, andre skal 
gjøre det. 
 
Konfirmantarbeidet er en viktig del av 
menighetens arbeid, husk å be for konfir-
mantene og for oss som har et ansvar i 
undervisningen.  

Ellingsen, Åge Wiksnes og Øyvind 
Bårdsen, og deilige kaker laga av 
misjonskvinner i Kopervik-området. 
Serveringsgjengen hadde det travelt. 
I pausen skulle det seljast årer, lod-
der, samt varer som kvinnene stod 
for. Resultat: ca. 45000 kr. denne 
kvelden. 
Messa heldt fram laurdag med 
familiedag på føremiddagen. Her 
var eit yrande liv og fullt hus! På 
familimøte fekk vi frisk barnesong 
av B-kids frå Vedavågen (Foto) og 
andakt v/ Anne Kristine Rosberg. 
Kafeen var open og folk kosa seg. 
Laurdagskvelden var det misjonsfest 
og hovedtrekning av basaren. Også 
nå møtte folk fram og det blei ein 
fin avslutning for messa. Anne 
Marie Gaustad leia festen der Else 
Marie Bue delte minner og inntrykk 
frå misjonærliv i Kamerun og etter 
diverse besøk i Japan. Else Karin 
Karlsen song og Erika Liknes hadde 

andakt. Serveringa bestod av fest-
smørbrød laga av misjonskvinner frå 
Vea/Åkra området, samt kakebord. 
Misjonsbefalinga utfordrar til inn-
sats, teneste heime og ute. For NMS 
i Karmsund var dette den fyrste av i 
alt 10 messer framover til jul. Messa 
i Kopervik gav i år brutto ca. 

153.000kr, noko som er ein fin auke 
fra 2006 messa. Det er stor grunn til 
å retta ein varm takk til alle som på 
ein eller annan måte bidrog til dette 
flotte resultatet. 

Bjarne Stornes 

Foto: Elisabeth Thomassen 

Som ung Bergensjente kom 
Kari Kolnar til Kopervik 
tidlig på 70-tallet,  og ble 
ansatt ved Solstrand barne-
hjem. I 1974 giftet hun seg 
med Olav Magnussen, og de 
bosatte seg på Skår. Her var 
begge aktive i barnegrupper i 
nabolaget og i søndagsskolen 

på Eide bedehus. 
I 1987  begynte Kari i stil-
lingen som menighets-
arbeider og klokker i Koper-
vik menighet. Barnegruppe-
arbeidet fikk en oppblomst-
ring i denne tiden. Kari var 
og den som startet Siloa, 
barnekoret for de aller 

yngste.  I tillegg til kontor-
arbeid, saksbehandler for 
menighetsrådet, praktisk 
tilrettelegging av turer, 
arrangementer, komite- og 
stabsmøter, dro også Kari 
rundt og hadde andakt i for-
skjellige barnegrupper og 

(Fortsetter på side 11) 

Nytt fra menigheten: Takk til ……. 

17. mai 1992 
Foto: Elisabeth Thomassen 

Foto: Audun 

.. vår menighetssekretær og klokker gjennom mange år  - daglig leder for fellesrådets ansatte 
fra 1995 og administrativ leder de siste 10  årene, Kari Kolnar Magnussen. 
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På høsttakkefest i Kopervik  menighets barnehage 

Vi møtes av skinnende barneøyne og blussende ansikter. 
Vel innenfor døren slår duften av nybakt mot oss, og 
forventningene stiger. Det er høsttakkefest i menighets-
barnehagen, og staben er invitert. Vi har gledet oss 
lenge. 
 
Inne på ”Kråkebollå” får vi høre om Adam og Eva og 
Guds skapelse. Solveig, kateket, sitter på gulvet og 
forteller.  
 
Øystein, kantor og far, spiller til sangene på gitar. ” 

Hvem har skapt alle blomstene?” passer godt i dag. 
 
Så er det tid for lunsj. På veg inn til ”Sjøstjernå” 
passerer vi et innbydende og lekkert dekorert koldbord 
med påleggfat, frukt og grønt. På avdelingen er det 
pyntet med levende lys. Etter bordverset får vi forsyne 
oss. Det er så flott å se på barna. De tar tallerkenen, går 
rolig til bordet og forsyner seg.  
 
Kirketjener og farmor, Gitta, har stekt pannekaker til 
hele gjengen! Og vertskapet disker opp med eplekake 
og is til dessert. 
 
Jeg er imponert! Så heldige vi er som har denne barne-
hagen i vår menighet. Stor takk til styrer, Bodil ,og alle 
hennes gode medarbeidere.  
Og takk til alle barna som nok en gang har gitt staben i 
Kopervik menighet en lunsj å leve på lenge, bokstavelig 
talt…. 
Flere bilder på siste side. 

IMD 

Vi har åpent hele året, mandag – fredag kl. 06.45-16.30. 
Barnehagen har 2 avdelinger, en avdeling for barn i 
alderen 0-3 år og en for 3-6 åringer. På hver avdeling er 
grunnbemanningen en førskolelærer som er pedagogisk 
leder, og to assistenter. Vi har i tillegg ansatte som har 
ansvaret for barn med spesielle behov. De siste årene 
har vi også hatt lærlinger i barne- og ungdomsfag, samt 
omsorgsfag. Elever / studenter som kommer innom for 
ha praksis, er også en positiv erfaring for oss. 
 
Gjennom hele året har vi temaer som vi arbeider med. 
Barnehageloven og Rammeplanen gir oss retningslinjer. 
Siden vi er en menighetsbarnehage, legger vi spesiell 
vekt på de kristne høytidene, og vi har også en samling i 
uka hvor vi tar opp bibelfortellinger. Vi har et godt sam-
marbeid med kirkens ansatte. De har også jevnlige sam-
linger hos oss! 
 
Årstidene er noe vi følger hele året i barnehagen. Vi ser 
på skiftet i naturen, temperatur, vind og vær. 
 
Karneval i februar, overnatting i barnehagen for de 
eldste i juni, høsttakkefest i september, basar i oktober, 
førjulsfest og ”jul på låven” er tradisjoner vi synes er 
viktige å ta vare på. 
 
Formingsaktiviteter er også kjekt. Vi både klipper, 

limer, maler, former med plastelina, tegner osv. Ellers 
har vi spill, puslespill, lego, treklosser, dukker, biler og 
mye mer som ungene leker med. De eldste har førskole-
gruppe. Har arbeides det med skoleforberedende aktivi-
teter. 
 
De siste årene har vi lånt gymnastikksalen på kultur-
huset. Det har vært veldig kjekt! Fysisk aktivitet er 
viktig! Ellers er nærmiljøet flittig brukt til turer, både 
med og uten nistemat. 

Bodil Melkevik 

Kopervik menighets barnehage 
Kopervik Menighets barnehage har også dette året hatt fulle barnegrupper. 
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”Hva har jeg gjort for å fortjene et slikt barn? På hvilken måte er det Gud ønsker å straffe meg?” Slik var tankegangen til mødre og fedre som fikk barn med spesielle behov her i Guayaquil, Ecuador, og det er nok noen som fortsatt tenker slik.  
 
Prosessen har vært lang siden Misjonsalliansen satte seg ned med de 8 første mødrene. Det er en ekstrem innvendig rengjøring som måtte til for at foreldrene kunne tenke om sitt barn at det er like verdifullt som alle andre, og ikke at de var en straff fra Gud.  

Misjonsalliansen samlet disse 8 mødrene og drømte sammen med dem, og spurte: ”Hva vil dere at vi skal hjelpe dere med?” Ønsket deres var at barna deres skulle få noe fysioterapi. Og fysioterapi ble det. Det hele startet i et lite rom som vi fikk låne på en skole som vi hadde startet samarbeid med. Dit bar de sine barn slik at de kunne få noe fysioterapi. Med det ekspanderte både drømmene og foreldre-gruppa. Gruppa vokste seg sterk, og en startet arbeidet med å bygge opp et senter for barn med spesielle behov. I dag står det to store sentre som brukes flittig hver eneste dag, med i alt 164 barn og unge. 
 
Historiene er sterke fra mange av foreldrene på senteret. Guardanemia, som er mor til Adriana, hadde forrakt for sin datter i 8 år. Selv om hun selv ikke orket tanken på sitt eget barn, var familien der og hjalp henne med Adriana. Da hun oppsøkte senteret for 3 år siden ble hun overrasket og overveldet. Hun møtte ukjente personer som viste kjærlighet og omsorg overfor hennes datter, noe som gjorde sterkt inntrykk. Litt etter litt, i samtale med andre mødre og personalet på senteret, vokste hennes kjærlighet til Adriana. I dag er det to glade fornøyde personer som går sammen ut døra på senteret, glade for å ha hverandre. Guardane-mia sier med tårer i øynene at hun er livredd for hva som kan skje med Adriana, og hun blir lei seg med tanken på alle årene hun mistet med sin datter. Nå gjør hun alt som en god mor gjør for at de skal ha gode dager sammen.  

Lina Eidsaa: 

Fra straff til gave... 
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Israelsk hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND 
Tlf. 52 85 02 09 

 

 
 
 
 
 
 
 
                Kopparen, tlf. 52 85 21 20 
                4250 Kopervik 

 

 
 
 
 
 

4250 Kopervik 

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

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

4291 Kopervik 

post@karmtrykk.rl.no 

 

Kolbeinsen Elektrosenter a.s 
 

Anna Eegsgt 1 - 4250 Kopervik 
 

Telefon 52 85 11 88 

Postboks 177, 4291 Kopervik 
Telefon 52 84 48 88 

Postboks 44 - Stangeland - 4291 Kopervik 
Tlf. 52 85 08 22  Fax. 52 85 32 30  Vakttlf. 98 22 13 57 

4250 Kopervik 
Tlf: 52 85 63 33 

5508 Karmsund 
Tlf: 52 83 11 61 

4280 Skudeneshavn 
Tlf: 52 82 82 07 

4270 Åkrehamn 
Tlf: 52 84 54 94 

KJØKKENFORNYING, MIAS KJØKKEN, BAD OG GARDEROBER 
 

DU FINNER OSS PÅ BYNES - 52 85 66 87 

 SUND BEDEHUS 
 
11. nov.:  Møte kl.19.30. Georg Mork taler. 
28. nov.: Temakveld v/Lars Sigmund Simonsen - servering 
 2. des.: Adventsfest: Klaus Muff og Kvalavåg musikk-kor 
27. des.: Søndagskolens Julefest Ove Sjursen og Sund Barnekor. 
29. des.: Julefest. Odd Einar Sørheim taler 
25. jan.: Sjømannsmisjonskveld 
Ellers faste møter på onsdager og søndagskole på søndager 
 
 HJERTELIG VELKOMMEN 

EIDE BEDEHUS 
 
Barneforening: Jenter fra 1.klasse og oppover, annenhv. mand. kl.17.00 - 18.30 
Korvett: Jenter og gutter fra 4.klasse, annenhver fredag kl. 18.00 - 19.30 
Ungdomsgruppå: Jenter og gutter fra ungd.skolealder, annenhver Fred. kl.19 - 22 
Bedehusforening: 1. og 3. mandag i måneden kl. 19.00 - 21.00 
Barneforeningen SOLGRY har basar på bedehuset onsdag 14.nov. kl.17.00 
Juletrefest på bedehuset 4. juledag. 
 

VELKOMMEN 

STOKKASTRAND BEDEHUSFELLESSKAP 
 
 Bønnemøter hver torsdag kl. 19.00 
 Fredagsklubben annenhver fredag. 
 Søndagskole annenhver søndag. 
 Torsdagsmøter: Siste torsdag i måneden 
 
Husk: Normisjons Nor-Pilot kurs-siste kveld 21 November 

 
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN 
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  døde 

 
 
 
 

  døpte 

  Kirkelige handlinger 

for alle de flotte gevinstene vi fikk til menighetens høstbasar. Det 
kom inn ca. 30.300,- som er øremerket barne-og ungdomsarbeidet 
i menigheten.Vi er svært glade for all den velviljen vi blir møtt 
medpå vår årlige tiggerrunde til butikkene i Kopervik! 

 

09. sept. Adrian Kolaas Vår Frelsers kirke 
09. sept. Alexander Ytreland 
23. sept. Ole Selmer Lysgård Pedersen 
30. sept. Torodd Alvestad Jonsen 
13. okt. Lene Mathilde Waage Stava 
14. okt. Krister Sørensen 
21. okt. Thomas Knutsen 
21. okt. Herman Ågotnes Kaldheim  

01. sept. Jon Fredrik Bårdsen 
02. Klara Rundthaug 
02. Bertha Kristiansen 
11. Alf Øygarden 
11. Klara Skjørestad 
18. Gabriel Ingleiv Gabrielsen Åkra kirke 

23. Alf Gerhard Kolstø  Avaldsnes kirke 

28. Harry Bergsli 
08. okt. Otto Jarle Hydle 
16. Halvardine Dorthea Hårvik 
19. Magnhild Kristine Thorsen 

13. okt:  Eva Utseth og Christian Gangstø 

GUDSTJENESTER I KOPERVIK  
Kristian Støle(KS), Jon Sv Servan(JSS), Solveig Leikvoll(SL) 

 

Dato Dag  Ansvar 
  
18.11 25.sønd. e pinse Familiegudstj./4-åringer/Dåp KS / SL 
25.11 Domssøndag Nattverd KS 
02.12 1.sønd. i advent. Dåp  Gullkonfirmantene JSS 
 kl.19.00, Lysmesse TenSing KS / SL 
09.12 2.sønd.i advent Nattverd  KS 
16.12 3.sønd.i advent Dåp  KS 
23.12 4.sønd.i advent   JSS 
24.12, kl 14.00, Julaften Siloa KS 
 kl 15.30, Julaften Skole-korps KS 
 kl 17.00, Julaften Skole-korps JSS 
25.12 1.juledag  KS 
30.12 Søndag etter jul,  Dåp KS    

  2008 
 

01.01 kl 19.00 1. nyttårsd. (Jesu navned.) Nattverd JSS 
06.01 Kr.åpenbaringsdag Dåp  
   
13.01 Vingårdssøndagen  Nattverd  
20.01 Såmannssøndagen Familie, Dåp 
27.01 Kristi forklarelsesdag Nattverd 
3.02 Søndag før faste (Fastelavnssønd.)Gjøgler Dåp? 
10.02 1. s. i faste Nattverd 
17.02 2. s. i faste Dåp 
24.02 3. s. i faste Nattverd 
02.03 4. s. i faste Familie 4 års ? Dåp? 
09.03 Maria BudskapsdagNattverd 
16.03 Palmesøndag Dåp 
 

Velkommen i kirken! 
Se annonser i avisen 

 
Er søndagene litt stille og kjedelige? Hvorfor ikke 

stikke ned til U/A senteret på søndagskoz?! 
SØNDAGSKOZ er for deg 

fra ca 9-10. klasseog oppover. 
Hver søndag fra 18.00-22.00 omtrent. 

Program? Mye koz selvsagt, film, quiz, zing star, mat. 
Søndagskoz er drevet av ungdom for ungdom, husk 

å ta med noen kroner til mat! 

Hellig tre 
kongersfest 
 
Søndag 6. Januar Kl 18.00 
Geir Toskedal taler, 
Kopervik kirkekor deltar. 
 
Alle hjertelig velkommen 

TAKK TIL HANDELSSTANDEN I KOPERVIK 

SØNDAGSKOZ 

sammenkomster ellers i menigheten. 
Hun var også bibelgruppeleder for 
ungdommene i Aktivitus. Å forkyn-
ne Guds ord har alltid vært veldig 
viktig for Kari. De eldre på senteret 
og på Aldersheimen fikk og ofte 
besøk av henne. Som leder for 
diakoniutvalget i mange år var hun 
med å bygge opp besøkstjenesten i 
menigheten. 

Om søndagen var hun på 
klokkerplass i kirken. 
På midten av 90-tallet trådte den 
nye kirkeloven i kraft. Kari fikk da 
stilling som daglig leder for fellesrå-
dets ansatte med 50 %.  I november 
1997 gikk hun over til å være admi-
nistrativ leder. Denne stillingen har 
Kari hatt inntil hun sluttet tidlig i år. 
Det har vært mye omstillinger og 
slitsomme perioder etter den nye 

kirkeloven kom, men også mange 
gledelige hendelser. 
Menighetsrådet vil takke Kari for 
innsatsen i alle disse årene. Og alle i 
menigheten som har nytt godt av 
hennes tjeneste, takker, hilser og 
håper hun får mange gode år sam-
men med sin trofaste støttespiller i 
tjenesten, Olav,  og barn og sviger-
barn -  og barnebarna - som nå er 
øket til fire.  

I.E. 

(Fortsatt fra side 7) 

Alle ønskes en God Jul  
og et Godt Nytt År 



HøsttakkefestHøsttakkefestHøsttakkefest   
i Kopervik menighets barnehagei Kopervik menighets barnehagei Kopervik menighets barnehage   

Les teksten side 8 

Gittas pannekaker er helt ”topp”! 


