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Ordet
lik begynner
Johannes sitt
evangelium, så
helt annerledes enn
de andre evangelistene. I form er det jo
vakkert som et dikt,
og i innhold vitner
det om en innsikt og
kunnskap som en må
undre seg over.
«Han var i begynnelsen hos Gud» og «Alt
er blitt til ved Ham»;
her sier Johannes at
Jesus var til fra verdens begynnelse, ja,
ikke bare var til, men
var et «skaperord», et
ord som gir liv. Så
roter mennesket det
til for seg, vil ikke gå
den veien Gud peker
på som god.
«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 sannhet». Slik forteller Johannes om
Jesu jordiske liv. Og
atter en gang skaper
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Takk til
glade givere!

Av Åslaug Finnseth

Hvilken venn vi har i Jesus!
Alt han vet og alt formår.
Tyngste byrde han oss letter
når i bønn til ham vi går.
han, denne gang ved Akk, men titt vår fred forstyrres,
å gi mennesket liv og
oppreisning gjennom sorg og uro blir vår lønn,
sin egen død og opp- alt fordi vi ikke bringer
standelse. «Dine syn- alle ting til ham i bønn
der er deg forlatt», det
kunne, og kan, han si
til det menneske som
føler seg tynget av
skyld.
Ord som skaper,
eller ord som bryter
ned; vi kan, om ikke
på samme måte som
Jesus, både reise opp
og bryte ned med
våre ord. Hvordan er
det med ros, oppmuntring og vennlighet, i
heim og på arbeidsplass? Synes vi det er
«best» å høre om våre
naboers feiltrinn og
nederlag, eller om
det som går godt for
de andre? Luther sier
at vi skal tale vel om
vår neste, og ta alt i
beste mening. Skal vi
begynne med det,
bygge opp, og ikke
rive ned. Det gjør vi!

år det nå er det første nummeret av Menighetsbladet i et (forholdsvis) nytt år, kan det vel passe
bra å si Godt nytt år, til alle bladets lesere, både
innenfor og utenfor prestegjeldet! Det er naturligvis
med en viss spenning en ser det nye året i møte, med
tanke på hva det vil bringe med seg. Også når det
gjelder bladet, og det som foregår i prestegjeldet, blir
det spennende å se hva som skjer etter hvert, og det
vil vi nok finne ut med tiden. Og selv om vi bor i et
rolig hjørne av verden, som vi bruker å si, kan det jo
godt hende at det vil skje saker og ting som kan få
stor betydning for oss, kanskje både gode og mindre
gode hendelser?
La oss likevel ikke bekymre oss for mye og for tidlig, men heller ta vår tilflukt til det gamle og velbrukte ordet, fra Salme 37,5: «Legg din vei i Herrens hånd,
stol på ham, så griper han inn.» Likesom vår normale
kroppstemperatur skal være 37,5 grader, kan det
være fint å tenke på at om vi også holder oss til det
nevnte salmevers, som det normale, vil vi være trygge, samme hva som skjer.
Det er riktignok ikke alltid så enkelt å legge fra
seg alle bekymringer og tro at alt likevel vil gå bra.
Kanskje er det fordi vi er pessimistiske av natur, eller
kanskje er det fordi vi ikke stoler fullt ut på Herren?
Salmisten hadde i hvert fall erfart at Gud hadde vært
med, både i onde og gode dager, og grepet inn når
det så som mørkest ut, og derfor er det han med stor
kraft minner oss på at det som holder når alt annet
svikter, er nettopp Guds hjelp.
Akkurat nå er jeg svært glad for at det har gått bra
med økonomien til menighetsbladet, det vil si for
fjoråret. Vi var jo spente på om det skulle komme inn
kontingent nok til å dekke de utgiftene vi hadde med
bladet, og det ser det ut til at det har gjort, i hvert fall
omtrent nok.
Og nå håper vi, det vil si jeg og kirkelig fellesråd,
at det også i år kommer nok midler inn til å dekke
utgiftene, det vil si at dere som leser bladet sender
inn kr 100,- hver, så er det nok til å dekke både trykkingen og andre utgifter vi har med det.
Og om dere ikke husker adressen og det kontonummeret dere skal bruke, så er det som følger:
Menighetsbladet for Lurøy og Træna, 8766 LURØY,
konto 4513.37.15804. Det er naturligvis så at dere får
menighetsbladet i alle fall, sammen med Steinkjerringa, og har ingen plikt på dere til å betale for det.
Men utgiftene må jo betales likevel, og om fellesrådet
ikke får inn nok kontingent vil det gå ut over andre
ting som fellesrådet arbeider med, og som er til beste
for menigheten.
Derfor er det vi håper at også du vil være med og
gi et tilskudd til driften av bladet. Hjertelig takk skal
du ha! Vi håper jo at du finner bladet interessant, og
at det er verdt å lese? Men har du forslag til stoff, og
kanskje selv kan komme med noe, ville det være fint.
Det er jo dessverre ikke plass til så mye mer enn det
faste i hvert nummer, men litt nytt kan vi få med, så
om du har noe spesielt på hjertet må du gjerne sende det inn, så skal vi se om det blir plass til det. T. N.
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«I begynnelsen var Ordet. Ordet var
hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i
begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til
ved ham, uten ham er ikke noe blitt til
av alt som er til».

Blir du fristet eller prøvet,
synes livets kamp deg hård?
aldri skal du miste motet
når i bønn til Gud du går.
Selv om kjærest venn deg svikter,
aldri svikter deg Guds sønn
Han kan hjelpe, han kan trøste,
tal til ham om alt i bønn!
Er ditt hjerte fullt av uro?
Tror du trengsler forestår?
Jesus er den beste tilflukt
når til ham i bønn du går.
Bedre venn kan ingen finne
enn Guds egen kjære sønn.
Bær i gleden som i sorgen
alle ting til ham i bønn!

«Vi går
på
besøk»

Julefeiring
i Selvær
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Kirkenytt
Side 3

62. årgang
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Brannvarslingen på plass i Lurøy kirke
Etter lang tid, med mye forhandlinger og skriverier, både
til kommune, til diverse andre
offentlige myndigheter og til
diverse firmaer, er det nå kommet automatisk brann-varsling
på plass i Lurøy kirke. Det fungerer slik at om det skulle
oppstå brann i kirken, slik at
det blir røyk- og varmeutvikling, er det en automatisk
brannvarsler som slår inn og
sender en melding til Lurøy
sykehjem. Der er det jo alltid
vakt, hele døgnet rundt, og om
det kommer inn en melding fra
kirken varsler sykehjemmet
straks brannvesenet, som så
kommer øyeblikkelig og forhåpentligvis greier å slokke brannen, om det er begynt å brenne.
For å teste ut forholdene i
kirken hadde vi nylig en liten
øvelse der en kveld, med litt
mer realistiske forhold å prøve
seg på. Det vil si at kirken ble
røyklagt innvendig, og så ble
alle lys slokket, både inne og
utenfor. Deretter gjemte begge
prestene seg inne i kirken, og
så skulle kommunens to røykdykkere på stedet, Karsten
Pedersen og Leif Kyrre Karl-

sen, finne dem og få dem ut.
Dette var naturligvis ikke
noen stor sak, alt i alt, men det
ga en viss følelse av hvordan
det var der inne i stummende
mørke, med røyk og en brannsirene som sto og ulte uopphørlig, slik at en fikk et inntrykk av alvor.
Forhåpentligvis blir det aldri
mer alvorlig enn som så, og det
er jo inderlig å håpe at kirken
aldri må bli utsatt for brann, og
at vi må få ha gleden av den
slik den står der, også i framtiden her. For røykdykkerne var
det fint å få en øvelse inne i kirken, slik at de vet hvordan det
er å arbeide der, i fullt utstyr
og i mørke. Det var dessverre
alt for mørkt til å ta noe bilde
inne i kirken, samtidig som røyken ikke lot seg ventilere ut før
natten falt på, så bildet ble tatt
utenfor etter at øvelsen var
slutt. Det kan jo minne oss om
at det heldigvis er noen som er
kvalifisert til å gjøre en innsats
for å berge store verdier om
uhellet er ute, samtidig som vi
naturligvis bare må håpe at det
ikke blir bruk for denne innsatsen.
T. N.
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Leif Kyrre Karlsen og Karsten Pedersen har tatt av seg maskene
etter øvelsen.
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på besøk...
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Asbjørg Ludviksen, Træna: tlf. 75 09 51 83
Eilert Edvardsen, Sleneset: tlf. 75 09 42 95
Ruth Lomøy, Sleneset: tlf. 75 09 42 16
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ynes du det ville ha vært
hyggelig å få besøk av og til?
Kanskje sitter du ganske alene i huset ditt, og håper at «nå`n
banka på», som det står i Nordaførr-vårvisa? Kanskje dette er
mest aktuelt for deg som er kommet langt opp i årene, og som
har verken mye krefter eller
muligheter ellers til å foreta deg
noe særlig, og som derfor blir sittende heime for det meste og
synes livet blir tomt og kjedelig?
I så fall kan det hende at du
ville likt å få besøk av noen fra
menighetens besøkstjeneste? Det
er en tjeneste som har vært i
funksjon noen år, og som vi vet
har vært til hjelp for andre som
er eller har vært i samme situasjon som du er nå. Det er noen
som går på besøk, kanskje en
gang annen hver uke, eller oftere, alt etter som det passer både
for den som går på besøk og for
den som ønsker besøk.
Nå er det slik at menighetsrådene, både i Lurøy og Aldersund,
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gjerne tar imot henvendelser fra
personer som ønsker besøk, for
å prøve å finne noen flere som
kan være besøkere og gå rundt til
dem som trenger en visitt. Og
derfor ber vi nå om at du, som
kanskje sitter alene og gjerne vil
ha noen å snakke med en gang
iblant, sier fra om det!
Du kan ta kontakt med noen
av dem som er med i menighetsrådet, eller du kan ringe hit til
kirkekontoret, tlf. nummer
75091530, for å si fra at du
ønsker at noen kommer innom
til deg! Så skal det bli gitt beskjed
til menighetsrådene, som da kanskje kan finne en besøker til deg!
Så er det naturligvis et spørsmål om det finnes noen som kan
tenke seg å gå inn i menighetens
besøkstjeneste, som skissert
ovenfor her. Det er allerede
noen som har vært med i den i
flere år, og som har vært til stor
hjelp for enslige, gamle og syke,
eller for andre som gjerne ønsker
besøk. Men det er fortsatt behov
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KIRKENYTT

Til
Menighetsbladet

Kirke/stat –
veien videre:

Det var en fin stund under gudstjenesten i Selvær kapell den 8. desember, hvor
barna deltok med lystenning og sang. På bildet ser vi fra venstre Jens Petter,
Ann-Louis, Maja, Tricia Mae og leder Janne Stangen, som sammen med kapellan Georg ga tilhørerne en fin stund.

eg fikk lyst til å sende en hilsen til
menighetsbladet fra Selvær. Det er jo
ikke ofte det skjer, men nå passet det
slik. Sist på høsten har vi hatt mye å være
med på her.
Den 27. november hadde soknepresten sangstund med barna på skolen, hvor
også jeg fikk lov å være med. Der ble det
både sang og opplesning. Etterpå satte vi
oss på kjøkkenet og drakk kakao og spiste
masse god mat. Vi var i alt 15 mennesker
der, og det var virkelig koselig. Noe sånt
kunne gjerne ha foregått oftere.
8. desember var det gudstjeneste ved
kapellanen, en fin gudstjeneste hvor barna deltok med lystenning og sang. Det var
rørende å se på. Etterpå var det kirkekaffe
med mye god mat. 14. desember kom
Træna sangkor hit og sang inn julen i lag
med oss på Frikirken, og etterpå var vi på
kapellet og drakk kaffe, også der med
mye god mat. En av korets medlemmer sa
at dette var rene juleselskapet. Det var en
kjempekoselig dag, en oppmuntring i
hverdagen og mørketiden som jeg tror
alle satte stor pris på.

Så var det gudstjeneste på Frikirken julaften. Det var så høytidelig og godt; en fin
begynnelse på julen for oss her ute i havgapet. Bare èn ting jeg for min del savner,
og det er kirkeklokkene. Det er høytid og
fred over dem, og om vi hadde hatt dem
kunne vi sagt:
«Nå ringer klokkene julen inn, og
fred over landet seg senker». Det lyder
så godt i mitt øre.
Til sist var det juletrefest på Frikirken
tredje juledag, med gang rundt juletreet
og mye sang. Etterpå var det kakao, kaffe
og mye god julemat, og alle koste seg.
Vi har altså hatt en fin julefeiring her,
hvor de fleste var samlet i lag og hadde
det hyggelig. Det er godt å få lov til å ha
det slik.
Og nå er året 2002 omme og vi er
begynt på et nytt år, 2003. Hva vil det
bringe? Tenk om vi kunne få oppleve fred
i hele verden!
Så vil jeg ønske alle bladets lesere et
riktig godt og fredfullt nytt år!
Beste hilsen fra Ovalda Johansen.

for flere hjelpere, og det er derfor ønskelig at flere melder seg, gjerne i nær framtid! Så kan du få sjansen til å være til støtte for noen som trenger litt hjelp, om ikke
nødvendigvis så svært ofte så i hvert fall
en gang i blant, kanskje bare annenhver
uke, om det er det som passer for deg!
Det behøver heller ikke være så vanskelig; for de fleste er det et spørsmål om
ganske enkelt å stikke innom og ta en
prat, og slik vise at man har litt omsorg
for sine medmennesker. Så om du har litt
tid å avse av og til, ville det bety mye!
Du kan ta kontakt med lederne av

menighetsrådene, henholdsvis Åslaug
Finnseth i Stokkvågen, tlf. 75092514, eller
Hermann Mindrum i Lovund, tlf.
75094569. Eventuelt kan du ringe til kirkekontoret, tlf. 75091530, for å gi beskjed
om at du vil være med i denne viktige tjenesten.
For den er virkelig viktig; å være medmenneske for ens neste som trenger hjelp
er vel noe av det største vi kan være med
på! Så ta kontakt om du synes du har
mulighet til det!
T. N.

J

Menighetsråd over hele landet behandlet i
fjor spørsmålet om å løse opp kirkens bånd
til staten. Utgangspunktet var en kirkelig
utredning der et slikt skille var foreslått,
men debatten i mange menighetsråd viste
stor uvilje mot dette forslaget, og mange var
også redd for å gå for fort fram.
På kirkemøtet i november ble denne frykten tatt på alvor. Det ble her gjort et enstemmig vedtak om veien videre i denne saken.
Kirken vil arbeide videre med en rekke
reformer som ikke krever et skille mellom
kirke og stat, men hovedspørsmålet: «Skal
kirke og stat skille lag?» vil en ikke ta stilling
til i denne omgang. Dermed ble den skepsisen som bl.a menighetene i Lurøy har hatt i
denne saken for en stor del tatt til følge!

Storsatsing på
dåpsopplæring?
Skal kirka endelig få mulighet til å følge skikkelig opp alle de barna som blir døpt? Stortinget skal i begynnelsen av mars behandle
en melding fra regjeringen om dåpsopplæring. Og i denne meldinga står det: «Regjeringen har som mål at dåpsopplæringen i
kirken blir utviklet og utvidet slik at alle
menighetene i landet skal kunne gi et systematisk og sammenhengende tilbud fra barnet blir døpt til fylte 18 år».
Sammenlignet med dagens situasjon vil
dette være en kirkelig revolusjon! Nå gjenstår det å se hva Stortinget lander på, og
hvor store ressurser politikerne er villig til å
bruke. Regjeringen foreslår å bruke 250 millioner kroner over 10 år, da er målet at alle
døpte barn skal få tilbud om 315 timers
dåpsopplæring fra fødselen og fram til de er
18 år.
Så visjonene i dette er store og gode, nå
venter vi i spenning på Stortingets behandling!

Kirkeøkonomien i krise!
Det er ikke bare kommuneøkonomien som
er dårlig mange steder. Også menigheter
over hele landet sliter med økonomien, og
flere steder har en gått til det drastiske skritt
å stenge kirkehus for å spare penger. 17.
februar kunne Kirkens Arbeidsgiver-organisasjon legge fram tall som dokumenterte
den vanskelige situasjonen. De viser at kommunene jevnt over gir de kirkelige fellesråd
de pengene de har krav på, mens staten
svikter!
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Slekters gang
Døpte:
ALDERSUND KIRKE – 26.12.02:
Asgeir Thomassen Einmo.
Foreldre: Hilde Berit Th. Einmo og Freddy Martin Einmo.
Faddere: Svein Martin Hopaneng, Inger-Anna Hopaneng,
Daniel Andersen og Johanne Viola Einmo.
Sebastian Bruvold.
Foreldre: Marianne Nilsen og Frank Bruvold.
Faddere: Ronny Nilsen, Monika Reinfjell, Bjørn Bruvold
og Kari Bruvold.
LURØY KIRKE – 19.01.03:
Simen Buschmann.
Foreldre: Johanne Johansen og Torger Buschmann.
Faddere: Gunnhild Johansen, Tom Johansen,
Kari Bjørnvik og Stian Bjørnvik.
LOVUND KIRKE – 07.01.03
(døpt i Nordlandssykehuset Bodø):
Gabriel Nordbakken Martinussen.
Foreldre: Renèe Beate Martinussen og Stian Nordbakken.
Faddere: Kristin Paulsen og Anne-Lise Skogstad.
LOVUND KIRKE – 26.01.03:
Frida Olsen.
Foreldre: Elisabeth Holmen og Svein Erik Olsen.
Faddere: Håkon Angel Johansen, Ingvild Lillian Leirset
og Ingar Kåre Karlsen.
VÅR FRELSERS KIRKE, MO I RANA – 03.11.02:
Bryan Chr. Zakariassen.
Foreldre: Maricar Orzala Zakariassen og
Arnt Roar Zakariassen, Bratland.

Døde gravlagt:

TRÆNA KIRKE, 24.01.03:
Halvdan Mogård
TRÆNA KIRKE, 25.02.03:
Aslaug Mogård

05.03
09.03
16.03
16.03
23.03
30.03.
30.03.
06.04
13.04
13.04
17.04
18.04
20.04
20.04
21.04
27.04
03.05
04.05
04.05
11.05
17.05
18.05
25.05
29.05
01.06
08.06
08.06
09.06
15.06
22.06
22.06
29.06

KONSVIK BEDEHUS – 03.01.03:
Knut Ingvar Aag.
LURØY KIRKE, 03.01.03:
Roald Storstrand.

Gudstjenester

Har du husket å betale kontingent for Menighetsbladet for i år?
Hvis ikke, kan du, om du vil hjelpe oss med økonomien, betale inn kr 100,til Kirkelig fellesråd i Lurøy, 8766 LURØY, kto. 4513.37.15804.
Hjertelig takk at du støtter oss!

Tid

Lurøy kirke
Moflag kirke
Aldersund kirke
Lurøy kirke

19.00
12.30
11.00
17.00

Gudstjeneste

Fastegudstj. med skriftemål v/Eichsteller
Høymesse v/Eichsteller
Høymesse v/Remøy. Menigh. årsmøte.
Kveldsgudstj. v/Remøy.
Menigh. årsmøte.
Træna kirke
11.00 Høymesse v/begge prestene og alle
konfirmantene i Lurøy prestegjeld.
Alderspaviljongen 11.00 Høymesse v/Eichsteller.
i Aldersund.
Lovund kirke
17.00 Kveldsbønn v/Eichsteller.
Storselsøy skole 11.00 Høymesse v/Remøy.
Kvarøy skole
11.00 Familiegudstjeneste v/Eichsteller.
Lurøy kirke
11.00 Familiegudstjeneste v/Remøy.
Lovund kirke
18.00 Kveldsgudstjeneste v/Eichsteller.
Moflag kirke
11.00 Pasjonsgudstjeneste v/Remøy.
Lurøy kirke
11.00 Høytidsgudstj. v/Eichsteller og Remøy
Lurøy sykehjem 17.00 Nattverdgudstjeneste v/Remøy
Træna kirke
11.00 Høytidsgudstjeneste v/Remøy
Selvær kapell
11.00 Høymesse v/Eichsteller
Moflag kirke
11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/Eichsteller
Lurøy kirke
11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/Remøy
Træna kirke
11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/Eichsteller
Aldersund kirke 11.00 Høymesse v/Remøy
Lurøy kirke
12.00 Festgudstjeneste v/Remøy.
Moflag kirke
12.30 Høymesse v/Remøy
Nordnesøy kirke 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/Remøy
Lovund kirke
17.00 Kveldsbønn v/Remøy
Aldersund kirke 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/Remøy
Lovund kirke
11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/Eichsteller
Lurøy kirke
11.00 Høytidsgudstjeneste v/Remøy
Træna kirke
11.00 Høytidsgudstjeneste v/Eichsteller.
Moflag kirke
12.30 Høymesse v/Remøy
Konsviktunet
11.00 Høymesse v/Eichsteller
Stuvland bedehus 16.00 Høymesse v/Eichsteller. Vandring fra
Aldra til Stuvland før gudstjenesten.
Træna kirke
11.00 Høymesse v/Eichsteller

Konfirmanter i Lurøy og Træna i 2003
03.05. SLENESET
Lill Iren Johansen
Pernille Pedersen
Roar Pettersen
Anders Grønning Ressheim
Aleksander Sæteren

04.05. LURØY
LOVUND KIRKE, 20.02.03:
Gabriel Nordbakken Martinussen.

Sted

Ninett A. Castellan Bentzen
Ellen Maria Hågensen
Dag Terje Johansen
Gry Johansen, Kvarøy
Karoline Holand Lorentsen
Norman Nordås
Anja Olsen, Kvarøy

Heidi Fløtten Olsen
Marianne Hagen Olsen,
Kvarøy
Marita Sandvær

04.05. TRÆNA
Andreas Mathisen
Rune Nygård

25.05. NORDNESØY
Elisabeth Andersen
Johansen
Iselin Martinsen
Merethe Mathisen

01.06. ALDERSUND
Lill Maria Rosita Hansen
Kjersti Rise Johansen
Benedikte Jørgensen
Truls Molvik
Karoline Olvik
Trygve Aasvik

08.06. LOVUND
Jonas Jacobsen
Jørn Ove Jenshaug
Krister Mathias Oddøy
Gina Tøllefsen

