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Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn; han kan endre sin
plan så han ikke lar ulykken komme.
Joel 2,13
Kjære leser!
Noe av det mest spennende jeg har sett
under olympiaden i Salt Lake var skiskytingen. En liten feil avgjør om medaljer. Et
fantastisk løp kan ødelegges med en liten
feil. Bare få millimeter forbi målet og drømmen om gull forblir en drøm.
Feil gjør vi alle. Store feil forhåpentligvis bare få
ganger i livet. Men små feil gjør vi nokså ofte. Men
avgjørende er det hvordan vi omgås disse feil. Teppeknytterne i Orienten omgås på en eksemplarisk
måte med feil. De knytter de verdifulle teppene sine
med hånd. En mesterknytter holder øye med dem.
Arbeidet er komplisert. Det er en tålmodighetsprøve.
Titusener av knuter må knyttes. Jo flere knuter et teppe har, jo mer verdifullt blir det. Men da skjer det. En
feil. Egentlig ikke så rart at en tar feil form eller farge
som ikke tilsvarer mønsteret. Når dette skjer, begynner arbeidet til mesterknytteren. Knuten som sitter
feil skal verken oppløses eller korrigeres. Nei, hun
prøver nå å finne en mulighet, slik at feilen glir harmonisk inn i hele mønsteret til teppet. Kjennere vet:
Ekte, virkelig verdifulle tepper, de er laget med hånd.
De er med feil! Slik er det med livet ditt – ikke noe
masseprodukt fra samlebånd, men håndlaget. Med
feil! Det blir kostbart og verdifullt når Gud får lov til å
være ved din side som mesterknytteren din. Gud vil
ikke at feilene dine skal ødelegge hele ditt liv.
Vi går inn i fastetiden før påske. Tradisjonelt er fastetiden den tiden der man overveier livet sitt. Tiden
der man tenker seg om angående det som er viktig,
det som fører til målet. Det kan bety at tiden er inne
for forandring. Du kunne begynne med et nytt mønster for eksempel. Et mønster som er påfallende. Et
mønster som krever noe. Et mønster som gir teppet –
som er livet ditt – en ny mening. Et mønster som tillater Gud å være med og knytte. Et mønster som gjør at
livet ditt er harmonisk overfor deg selv, dine neste og
Gud. Ja, et mønster der livet ditt blir enda mer verdifullt og mer kostbart enn det var før. For Gud vil at du
skal vinne gullmedaljen som Gud har forberedt for
deg. Herren vår Gud være med deg.
Georg Eichsteller
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Onøy/Lurøy sjøman

Det er nå bare fem medlemmer igjen i Onøy/Lurøy sjømannsmisjon, og de se
blir med. Fra venstre Bergljot Storstrand, formann Jorid Sund, Anne Marie
Ruth Sund.

Hyggelig med kontingent til Menighetsbladet
Som mange av dere har registrert, har
vi i de siste numrene av Menighetsbladet spurt om dere kunne tenke
dere å betale inn kontingent for bladet, og det til tross for at det ikke har
vært lagt noen innbetalingsblankett i
bladet. Og mange av dere har også
betalt, noe vi er svært glad for, da
økonomien i kirken er temmelig
anstrengt, for å si det pent. Vi tror jo
også at mange av dere setter pris på
det stoffet som menighetsbladet inneholder, kanskje ikke minst på de personlige opplysningene om fødsel,
vielser, konfirmerte og dødsfall, slikt
som gjør at man kan holde seg à jour
om det som skjer på hjemstedet, også
om man evt. bor langt hjemmefra.
Men som dere forstår, koster det å
trykke dette bladet og sende det ut,
selv om det følger med Steinkjerringa. Det er nemlig ikke gratis; kirkekontoret må betale den delen
menighetsbladet koster, og det blir
fort tusener av kroner. I fjor kostet
det således nærmere 15 tusen kroner.
Og selv om det er mange som har
betalt inn kontingent, er det på langt
nær så mye at det dekker utgiftene.
Og dette for det minimum av fire
sider som trykkes hvert nummer; vi
skulle jo så gjerne ha utvidet bladet

også, til slik det forekom for en del år
tilbake. Den gang hendte det at bladet var på 8 eller 12 sider. Det har vi
ikke råd til nå!
Det vi nå vil prøve på, er å få til å
sende ut en innbetalingsblankett til
alle leserne av bladet, vel og merke
dem som bor i Lurøy og Træna. Vi ser
oss imidlertid ikke råd til å sende ut
blanketter til dem som bor utenbygds, så til dere må vi fortsatt be om
at dere kan sende noen kroner på en
egen blankett, eller slik dere har
mulighet til. Bare å få trykt opp og
sendt ut slike blanketter til Lurøy og
Træna vil komme på mer enn tre
tusen kroner, og det betyr jo mye for
bladet. Det skal betales inn kontingent fra mange husstander for å dekke
opp dette. Men vi har jo det håpet
om at dersom flere får tilsendt en
blankett, vil det også bli lettere å huske på at kontingenten skal betales? Vi
får tro at det stemmer!
Det som må sies ved denne anledning, er at kirkelig fellesråd sist høst
vedtok at man, når man skal kreve
inn kontingenten for 2002, må be om
at den økes til kroner 100,-! Det er
vel heller ikke for mye, når man tenker på det stoffet som man får tilsendt, og som, slik det er nevnt oven-

for, kan gi en hjelp til å holde oversikt over og kjennskap til det som
foregår på hjemstedet, i tillegg til
annet stoff. Vi håper derfor at dere
kan se dere råd til å betale dette for
bladet, og sier på forhånd hjertelig
takk!
Som dere forstår kommer det ikke
noen blankett nå, men vi skal ta kontakt med et trykkeri, antakelig det
samme trykkeriet som trykker bladet,
og få laget et ark med blankett som vi
skal sende ut til alle husstandene i
Lurøy og Træna. Forhåpentligvis vil
det derfor ikke ta så svært lang tid før
det kommer til dere. Og for dere som
ikke bor her, håper vi at dere også vil
prøve å få betalt det nevnte beløp på
minimum kr 100,- for år 2002, til konto 4513.37.15804! Husk å merke
godt med avsender, og hva beløpet
gjelder! Noen av dere har allerede
betalt, i hvert fall for 2001, og til dere
sier vi atter takk!
Til slutt skal bare nevnes at det ville ha vært svært kjærkomment om
noen av dere har noe stoff til menighetsbladet, hva enten det er artikler,
bilder eller annet stoff! Alt har interesse, så sant det kan knyttes til
menighetene i prestegjeldet og folket
her!
T. N.
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nnsforening 95 år

Prolog til Onøy/Lurøy sjømannsforenings 95-årsjubileum 26.02.02
Av Gunda B. Edvardsen.
En januardag i året 1906 møttes flere entusiastiske kvinner
opp i prestegården etter å ha mottatt invitasjon fra sokneprest
Melbye. Nå skulle en ny forening for første gang se dagens lys.
Blant de fremmøtte var forventningen stor.
De fleste hadde i tankene en fader, en bror.
For sine kjære langt der ute i fremmed havn
Kjente de som var samlet både lengsel, frykt og savn.
De ønsket så inderlig i tjeneste å stå
at budskapet om Herren Kristus til de fjerneste havner måtte nå.
At sønn og ektemann til kjerka måtte søke.
I stedet for kanskje å havne på ”strøket”.
Og kjerka vokste i størrelse og antall
mens teologer fra Norge i utlendighet fikk kall.
Flittige hender, brennende hjerter
strikket og heklet,
broderte og sydde,
og håpet at innsatsen deres betydde
at sjømannsmisjonen som i 1864 ble stiftet
i evangeliets tjeneste for framtida virket.

r gjerne at mange nye kommer og
Arntsen, Ragnhild Pedersen og

Utenlandsnordmenn, trailersjåfører,
sjøfolk og handelsmenn
våre kjerker tilhører.
Og kjerka i storbyens havn er alltid åpen
Mot mange slags fristelser blir den et våpen
Her blir du møtt med fast håndtrykk og smil
Mens praten går livlig om tro og om tvil.

Kretssekretær Øyvind
Kopperud kom med hilsen
fra Sjømannsmisjonen
sentralt, og hadde med seg
hedersbevisninger til medlemmene i foreningen.
Dessuten talte han om
arbeidet i misjonen, og
viste lysbilder fra flere steder i verden.

Her kan du søke trygghet og ro
Kaffe med vafler, lese en avis eller to.

Lørdag 26. januar 2002 avholdtes fest på grendahuset
på Onøy, i forbindelse med at den lokale forening for
Sjømannsmisjonen, eller som det nå heter; Den norske kirke i utlandet, feiret 95 års jubileum. Fra organisasjonen sentralt møtte sekretær Øyvind Kopperud,
og i tillegg var også tidligere sekretær Roar Storjord
tilstede, samt ca. 70 personer av stedets befolkning. I
spissen stod vertene, Onøy/Lurøy sjømannsforening,
med formann Jorid Sund i spissen. Det ble en fin
kveld, med hilsener, lysbilder og historier fra sjømannsmisjonen, samt noen glimt fra arbeidet i foreningen gjennom årene. Foreningen ble stiftet i år
1906, etter et initiativ fra sokneprest Torgeir Melbye,
og de første årene var det stor aktivitet og mange
medlemmer i den. De siste årene har det imidlertid
gått tilbake med medlemstallet, og det er nå bare 5
faste medlemmer. Disse har etter hvert oppnådd lang
ansiennitet i misjonen, etter som de til sammen er
348 år. Den eldste av dem, Anne Marie Arntsen, ble
således medlem allerede i 1943, og likeså har Jorid
Sund vært formann helt siden 1973. Nå viser det seg
at det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer; de
unge i dag har ikke sans for slikt frivillig arbeid som i

I dag feirer vi dagen sammen med de fem
som framdeles ivrer for sjøfolks andre hjem.

Her hjemme de mange misjonens venner
luer og votter til uteseileren sender.
Julebrev til de som seiler ute
på fremmede hav på den stolte skute.
Der det norske flagget vaier om bord
til ære for landet, for far og mor.
Til den som til rors på seinvakta står
og minnest med sødme sine barndomsår.
Til den som har seilt i år etter år
for å brødfø de heime i trange kår.

Måtte tjenere ut i verden bli sendt
slik at budskapet om Kristus fortsatt kan bli kjent.
Han – som alltid vil ansette nye medarbeidere i sin tjeneste.
Og spørsmålet lyder:
Hvem skal jeg heretter sende? Hvem vil nå gå?

en forening. Det ble likevel gitt innbydelse til de frammøtte om å
komme og bli med på møtene, som holdes en gang i måneden, og
som går på omgang hos medlemmene.
Utenom at det ble utdelt diplomer for langt og trofast arbeid til foreningsmedlemmene, og andre hedersbevisninger, deltok Krokodilleklubben med fin sang. Videre hadde sokneprest Remøy hilsen fra Lurøy menighetsråd, og Gunda Edvardsen leste egen prolog, i tillegg til at
de to sekretærene deltok på forskjellig vis. Alt i alt en fin markering av
misjonsarbeidet så langt. Og snart kan en også feire 100års-jubileum,
så det er bare å håpe at de ”gamle” medlemmene vil stå på fortsatt, og
kanskje også få med seg flere, slik at arbeidet kan drives videre som
det har gjort! Behovet er der fortsatt!
T. N.
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Slekters gang

Gudstjenester
Sted

Døpte:

Norlandet Kirke,
(Kristiansund) 30.12.01:
Tor Erik Amundsen
Foreldre: Per Pedersen
og Ann Kristin Amundsen.
Faddere: Elisabeth Amundsen,
Frank B. Amundsen,
Karsten K. Karstensen
og Vanja Karstensen

Johan Nikolai
Kristiansen
Foreldre: Tora Thomassen og
Ingolf Johan Kristiansen.
Faddere: Eirik Wilkinson,
Runar Fjellgård, Camilla Thommasen og Ester Kristiansen

Døde, gravlagt:

Lovund kirke, 16.12.01:
Simen Sørensen
Foreldre: Kristin Marthinsen og
Jim Ivan Sørensen.
Faddere: Edvard Berglund,
Hanne Fløtnes, Ellen Kvitvær,
Gjøran Johansen
og Ingvild Myhre.

Moflag kirke, 16.12.01:
Vilja Sandland
Foreldre: Line Carita Skjærvik
og Ivar Sandland.
Faddere: Ann Kristin Trondsen
og Sture Ellingsen
Aldersund Kirke, 20.01.02:
Kasper Jansvik
Foreldre: Ann-Kristin
og Pål Morten Jansvik.
Faddere: Ingrid Margrethe
Rosemyr, Johanne Hansen,
Tom Martin Klæbo, Inger
Caroline Jønsson og Maria Lien.
Sørnesøy grendahus
30.12.01:
Tirill Cornelia Olsen
Foreldre: Sonja Alsli
og Geir Olsen.
Faddere: Aasta Karlsen
og Stian Dahl.
Træna Kirke, 09.12.01:
Kim Daniel Ingebrigtsen
Foreldre: Per Arne Ingebrigtsen
og Anja Elisabeth Eliassen.
Faddere: Rita Malen Vogter,
Tom Egil Eliassen, Bjørn og Brit
Elin Larsen.

Lovund kirke:
20.11.01: Emil Kristian
Fjellgaard
Moflag kirke:
29.11.01: Margrethe Brandser
11.12.01: Elrid Johanna
Grønbeck
08.01.02: Bjarne Klæbo
Pedersen
29.01.02: Magnus Andreas
Klæbo
Lurøy kirke:
07.12.01: Ester Alida
Jakobsen
28.12.01: Gudolf Meier
Hansen
04.01.02: Solveig Karoline
Gullesen
03.01.02: Norun Kristine
Edvardsen
12.02.02: Sigmund Olsen
Død i Oslo 13.12.01
Kremert, begraves i Lurøy:
Elin Marie Moen, f. Sjøholt
Aldersund kirke:
02.01.02: Inger Aaser
25.01.02: Torunn
Hopaneng

Tid

Gudstjeneste

03/03 Moflag kirke
03/03 Træna kirke

12.30 Høymesse v/Eichsteller
11.00 Familiegudstjeneste v/Remøy
11-års bok
10/03 Sørnesøy Gr. hus 11.00 Familiegudstjeneste v/Remøy
11-års bok
17/03 Aldersund kirke 11.00 Familiegudstjeneste v/Eichsteller
11-års bok. Menighetens årsmøte
etter gudstjenesten.
17/03 Lurøy kirke
11.00 Høymesse v/Remøy
24/03 Selvær kapell
11.00 Familiegudstjeneste v/Eichsteller
11-års bok
28/03 Lurøy sykehjem 11.00 Nattverdgudstjeneste v/Remøy
28/03 Moflag kirke
18.00 Kveldsgudstjeneste v/Remøy
29/03 Lovund kirke
11.00 Pasjonsgudstjeneste v/Eichsteller
31/03 Lurøy kirke
11.00 Høytidsgudstjeneste v/Eichsteller
31/03 Træna kirke
11.00 Høytidsgudstjeneste v/Remøy
Aldersund kirke 11.00 Høytidsgudstjeneste v/Remøy
07/04 Kvarøy skole
11.00 Familiegudstjeneste v/Eichsteller.
11-års bok
14/04 Lovund kirke
11.00 Sanggudstjeneste i forb. m
lundkommardagen v/Eichsteller
Lovund Sangkor deltar.
21/04 Øresvik
11.00 Høymesse v/Eichsteller.
Felles med Rødøy.
28/04 Moflag kirke
12.30 Høymesse v/Eichsteller
28/04 Lurøy kirke
18.00 Kveldsgudstjeneste v/Eichsteller
05/05 Træna kirke
11.00 Gudstjeneste
m/alle konfirmantene i prestegjeldet v/Eichsteller og Remøy
09/05 Storselsøy skole 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste
v/Remøy
12/05 Lovund kirke
17.00 Kveldsgudstjeneste v/Remøy
17/05 Lurøy kirke
12.00 Familiegudstjeneste v/Eichsteller
Sangkoret deltar
17/05 Træna kirke
Familiegudstjeneste v/Remøy
19/05 Lurøy kirke
11.00 Høytidsgudstjeneste
m/konfirmasjon v/Remøy
20/05 Aldersund kirke 11.00 Høytidsgudstjeneste
m/konfirmasjon v/Eichsteller
26/05 Konsviktunet
11.00 Høymesse v/Remøy
26/05 Træna kirke
11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste
v/Eichsteller

Træna kirke:
07.12.01: Anders Andersen

Konfirmasjoner i Lurøy prestegjeld våren 2002
Storselsøy skolekapell
Kr. h. fartsdag 9. mai
Annie Maria Isachsen
Moflag kirke søndag 12. mai
Eskild Berg
Jim-Anders Edvardsen
Dan-Richard Johansen
Daniel Johansen
Stine Wright Johansen
Andreas Moe
Roy-Henrik Sinkaberg

Ida Therese Vesterheim
Dan Kristian Larssen
Lurøy kirke pinsedag 19. mai
Gjermund Olsen (Kvarøy)
Aldersund kirke 2. Pinsedag 20. mai
Julianne Olsen Einmo
Andreas Evenstad
Petter Aspdal Hansen
Andreas Hopaneng
Silje Kristin Hopaneng
Liv Anita Tønnessen Hopaneng

Marte Eik Isaksen
Bjørn Olav Molvik Iversen
Susanne Henningsen Johnsen
Susanne Hugvik Pedersen
Martine Østrem
Torben Ebbesen Østrem
Træna kirke søndag 26. mai
Henriette Antonsen
Christian Eliassen
Marius Yttervik Nilsen
Kim Olsen

