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Datavansker
for
menighets
bladet!
Dette menighetsbladet er
ikke riktig slik som det
var ment å være; det er
kanskje noen feil i stoffet
og det mangler en del av
det som vi tenkte å ha
med. Årsaken til dette er
at vi i nesten to uker nå
har hatt alvorlige problemer med datasystemet på
kirkekontoret, slik at vi
knapt har fått til å skrive
noe, og dessuten at vi
ikke har fått tilgang til alt
stoffet som vi tidligere
har skrevet, og som vi
mente å ta med i bladet.
Derfor ber vi om at dere
lesere ser med velvilje på
bladet, og ikke er alt for
kritiske! Vi skal forhåpentligvis gjøre det bedre
ved neste nummer, når
vi har fått all teknikk i
orden igjen!
T. N.

Mars 2004

63. årgang

Kjære leser!
i går mot lysere
tider – heldigvis.
Snart er det påske.
Tiden før påske er fastetiden. En av de tekstene i
bibelen om faste står skrevet hos profeten Jesaja,
kapittel 58 (4b-8):
Dere faster ikke slik i
dag at bønnen kan
høres i det høye. Er dette den faste jeg vil ha:
en dag da mennesket
plager seg selv, henger
med hodet som sivet,
kler seg i botsdrakt og
ligger i aske? Kaller du
dette for faste, er det en
dag etter Herrens vilje?
Nei, slik er fasten som
jeg vil ha: at du løslater
dem som med urett er
lenket, sprenger båndene i åket og setter de
undertrykte fri, ja bryter hvert åk i stykker, at
du deler ditt brød med
dem som sulter, og lar
hjemløse stakkarer
komme i hus, at du sør-

V

ger for klær når du ser
en naken, og ikke svikter dine egne. Da skal
ditt lys bryte fram som
når dagen gryr, dine
sår skal snart leges og
gro. Din rettferd skal gå
foran deg og Herrens
herlighet følge etter deg.
Hva er det altså: å faste?
Hvem faster? Å faste er ikke
det samme som å slanke
seg. Å slanke seg betyr at en
går ned i vekt. Men å faste
betyr å tenke først på andre.
Man selv må begynne å prioritere på nytt.
Vi er blitt så vant til å ha
oss selv i sentrum av tankene våre. Alt skal skje akkurat når vi ønsker det. Vårt
bord er dekket rikelig – til
og med tomater om vinteren. En dusj når det passer
oss – vann er ikke noe problem for oss i Norge. Vi
snakker med venner eller
skriver meldinger når vi har
lyst til det – vi har lure opp-

finnelser som vi kan bruke.
Ja, vi bruker å tilrettelegge
alt, at vi har det bekvemt.
Den viktigste tiden om
dagen er når vi kan slappe
av og kose oss. Vi tenker
ikke over engang at de fleste mennesker ikke har det
så godt som vi. Ikke misforstå meg, å faste betyr ikke at
vi skal lide. Vi skal ikke
begynne å plage oss selv. Vi
skal ikke slutte å ha det
godt. For det hjelper ingen.
Men vi skal begynne å
sette dem i sentrum som
virkelig lider. Vi skal hjelpe
dem som er svake. Vi skal gi
stemme til dem som ikke
kan tale for seg selv. Vi skal
være lys til de mange som
sitter i håpløshet og mørke.
Vi skal heller se hva som er
rettferdig enn hva som er
best for oss. Heller ta deg
tid for andre enn å bruke tid
foran TV.
Hvis du faster har det
først en virkning for andre.
For du vil forandre deres
situasjon. Men samtidig forandrer du også din situasjon. Da vil du oppleve en
positiv virkning for deg
selv. Kanskje kommer du til
å leve mer bevisst.
Ta deg bevisst tid for
familien din og vennene
dine. Kanskje blir du mer
takknemlig for de goder du
har. Da slipper du i alle fall
å kjøpe stadig de nyeste
ting.
Kanskje oppdager du at
du kan bevege noe i verden.
Ditt bidrag i fasteaksjonen
2004 for eksempel kan bety
rent vann for en familie i ett
år, eller skolegang til flere
barn. Ja, slik er fasten som
Gud vil ha. Og slik går vi virkelig mot lysere tider – takk
for det!
Georg
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N y t t å r s h e l s i n g f r å S u n n m ø re
(Denne hilsenen kom ved juletider,
med anmodning om å ta den inn i
Steinkjerringa. Der hadde man så
mye stoff at det ble ikke plass til den,
og det er derfor ønske om at den blir
med i Menighetsbladet. Og det tar vi
så gjerne imot, samtidig som vi er
glad for å kunne sette inn et fint bilde
av «gamlepresten» vår, med familie).
alle saman. Vi har det bra,
men er på veg til å få ny
bopel og adresse – igjen.
Denne gangen berre ein halv times køyretur herifrå Sykkylven. Det er til nabokommunen Stranda, adressen blir: Prestegården, 6200 STRANDA. Der er det
ein stor gamal kvit prestegård – med
lakserettar!! og god plass til Lurøygjestar.
Øystein skal bli sokneprest der, og
Eli startar som lærar på skulen ungane
skal gå på. Det blir stor overgang for oss
for der er ca. 320 elevar. Vi har vore på
besøk, det virka bra og heldigvis gleder
ungane seg. Sunniva går no i 5. klasse
og Hans Markus i 3. klasse. Maria studerer musikk på Høgskulen i Volda.
Våre beste ønsker og helsingar for
det nye året til alle Lurøyfjæringar.
Eli, Øystein, Maria,
Sunniva og Hans Markus.

Hei

Familien Braaten i sofaen i Sykkylven. Nå har de nok fått seg en ny sofa å sitte i, på
Stranda. (For dem som ikke kjenner dem: Fra venstre Sunniva, Maria, Øystein, Eli,
Hans Markus).

Stort jubileum for
bispedømmet vårt i år!
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Som kanskje enkelte har oppdaget, skal vi her i vår nordligste landsdel ha en stor feiring
i år, en feiring som først og
fremst gjelder Den norske Kirke, men som nok på forskjellige måter vil berøre store deler
av befolkningen her nord.
Det er nemlig i år 200 år siden
vi fikk vårt eget bispedømme,
etter å ha vært en del av Nidaros bispedømme før 1804.
Den første biskopen i det
nye bispedømmet ble Mathias
Bonsach Krogh, en finnmarking som på det tidspunkt var
sokneprest i Alstahaug. Det
var et enormt bispedømme
han fikk «makten» over, da det
på den tiden omfattet hele
Nord-Norge.
Og dette bispedømmet,
som på den tid het Hålogaland bispedømme, forble så
stort helt fram til i år 1952, da
det ble delt i Sør-Hålogaland
og Nord-Hålogaland bispedømmer. Det er altså bare
snaue to år siden vi hadde 50års feiring av dèn begivenheten, som var en stor hendelse,
men nå er det 200-års feiringen som står for tur, og den
blir nok enda større.
Jubilèumsfeiringen i bispedømmet er for så vidt allerede

kommet så vidt i gang, med
en del mindre arrangementer
forskjellige steder. Den første
større markeringen blir likevel i Alstahaug den 27.–28.
mars, i Nord-Helgeland prosti.
Det blir da en minnefest med
særlig vekt på å minnes avdøde biskop M. B. Krogh.
Men det som blir selve
hovedfeiringen her nord blir i
Kabelvåg i pinsen, 28.–30.
mai, i selve Lofotkatedralen,
nemlig Vågan kirke, som er
Nord-Norges største trekirke.
Her blir det en mengde arrangementer av forskjellige slag,
innbefattet medarbeiderdag
for ansatte i kirken, ungdomsting for unge fra hele landsdelen, jubelmesse, med toner
av Bodø-komponisten Bjørn
Andor Drage og tekst av
Senjaforfatteren Trond Hellemo, familiefest, kultur- og kirketorg, og mye annet, for å
nevne noe av innholdet.
En følge av storfeiringen i
Vågan blir at det blir noe
redusert gudstjenesteliv i de
enkelte menigheter ellers i
bispedømmet i pinsen, noe
som også gjør seg gjeldende
her hos oss.
Fordi prestene er i Vågan
på pinsedag kan nemlig ingen
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Andre forhold å leve under!

Hvor lite som må til at fattige folk har
tilgang til rent vann! På studieturen min
med Kirkens Nødhjelp til India har jeg

opplevd det. Og forskjellen mellom å ha
rent vann og ikke å ha vann i det hele
tatt er så stort som liv og død.

Stort jubileum for
bispedømmet vårt i år!
forts.
av dem holde gudstjeneste
på 1. pinsedag. De kommer ikke heim før 2. pinsedag, og først om ettermiddagen denne dagen kan
gudstjeneste
avholdes.
Den vil finne sted i Lurøy
kirke kl. 17.00.
I Træna kirke blir det
ingen gudstjeneste i pinsen, og heller ikke i noen
av de andre kirkene i prestegjeldet.
Denne jubileumsfeiringen blir altså en viktig begivenhet som kan sette kirkelivet inn i en større sammenheng, og hjelpe oss til
å tenke over det åndelige
fellesskap som vi er en del
av. Det har også vært der i
lang tid, egentlig i mye
mer enn 200 år, men det
fikk et sterkt lokalt stempel den dagen i 1804, da
Hålogaland bispedømme

ble opprettet. Det kan det
være god grunn til å tenke
nøye over. Derfor vil det
også være fint om mange
kan finne vegen til Vågan i
pinsen, for der å komme
sammen med så mange
andre, danne fellesskap og
la seg inspirere både av
hverandre og av kirkens,
det vil si Den hellige Ånds,
budskap. Om det er noen
som vil ta turen, kan kirkekontoret være behjelpelig
med å skaffe opplysninger
om reise, overnatting,
bespisning og annet. Men
da må dere henvende dere
hit ganske snart, for det er
ikke lang tid nå før alle
bestillinger må gjøres om
man skal få plass, hva
enten det er på hurtigruten, på hoteller/rorbuer
eller annet.
T. N.

Vi besøkte for eksempel en bonde
som gravde vannrenner. Regnvannet
som han hadde fanget opp og samlet i
en vanntank kunne nå vannet jorden.
Og selv om det var tørt rundt omkring,
så hadde han et lite paradis. 17 forskjellige grønnsaker. Han har ikke tenkt å
beholde kunnskapen for seg selv, men
han opplærer andre.
Hvis altså mennesker i tillegg får
hjelp til å skaffe seg en vanntank, slik at
ikke vannet renner ubrukt bort, så klarer de seg.
Veldig mange har ikke innlagt vann i
huset. De må altså hente vann. Heldig
den som har sykkel og flere vannkanner.
Det mest rystende som jeg opplevde
i sammenheng med vann på studieturen
var i en slum. Vannbilen kom, men var
allerede to dager forsinket. Og vannet
som fosser inn i denne åpne beholderen
er like skittent som vannpyttene på bildet med sykkel. I tillegg var det dannet
ekkel skum på overflaten. Jeg ville ikke
tro, at dette var drikkevannet deres. Slik
vann ville vi ikke engang bruke for å
vaske bilen med.
Georg
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Slekters gang

Gudstjenester
Lurøy prestegjeld mars–juni 2004

Døpte:
TRÆNA KIRKE:
07.12.03: Charlotte Amundsen,
Foreldre: Hilde Karin og Sigbjørn Amundsen.
Faddere: Rita og Tom Eliassen, Audhild og
Jens Edvardsen.
Axel Nicolay Blomsø Droksås,
Foreldre: Nina Karin Blomsø og Albert Ragnar Droksås.
Faddere: Ann Kristin Halsen, Espen Hansen,
Gunder Inge Skogstad og Christine Bruseth.
04.02.04: Ann Marit Amundsen,
Foreldre: Ann Kristin Amundsen og Per Pedersen.
Faddere: Målfrid Stupa, Ann Tove Granås,
Arne Theodor Pedersen, Inger Pedersen,
Gunn Eliassen, Morten Gärtner.
ALDERSUND KIRKE:
18.01.04: Anna Kamilla Hopaneng.
Foreldre: Pia Theres Vedal og Ronny Hopaneng.
Faddere: Svein M. Hopaneng, Birgit Hopaneng,
Grete H. Hopaneng, Solrun I. Hopaneng.
08.02.04: Helle Hilstad,
Foreldre: Silja og Odd Arnold Elling Hilstad.
Faddere: Tone Olga Hilstad, Frank Børre Hansen og
Amnuai Hansen.
Emma Moen Einmo,
Foreldre: Lise Moen og Joakim Einmo.
Faddere: Martin Moen, Jørgen Moen, Julianne Einmo
og Øystein Aasvik.
MOFLAG KIRKE:
25.01.04: Thea Margrethe Edvardsen.
Mor: Lisa Katrin Edvardsen.
Faddere: Bente Linn Johansen, Dag Marius Johansen,
Marie Hals Svartvassmo, Helen Beate Edvardsen.
KVARØY SKOLE:
25.01.04: Vegard Ivarsen,
Foreldre: Hilde Rasmussen og Bjarne Håkon Ivarsen.
Faddere: Sonja og Bjørn Terje Moen.
SØRLI KIRKE:
07.03.04: Daniel Sjøset Brønstad.
Foreldre: Matilde E. Sjøset og Geir Brønstad.
Faddere: Kristine Monsen, Trond Vegard Sletten,
Lisbeth Holmen, Gunnar Sjøset, Jens P. Estil.

Døde gravlagt:
HOLMEN KIRKEGÅRD:
20.01.2004:
Reid Holmen.
SANNA KIRKEGÅRD:
23.01.2004:
Ole Åmund Martin Eliassen.
ALDERSUND KIRKEGÅRD:
05.12.2003:
Torris Johan Hilstad.
09.12.2003:
Nanna Kristine Einmo.
26.02.2004:
Egil Johan Martinussen.
LURØY KIRKEGÅRD:
06.01.2004:
Margot Katrine Kvitvær.
16.01.2004:
Leif W. J. Nilsen
13.02.2004:
Asbjørn Harry Nilsen.
MOFLAG KIRKEGÅRD:
27.01.2004:
Torstein Sjelander Jakobsen.
29.01.2004:
Kolbjørn Håkon Hansen.

Sted

Tid

07.03
14.03
14.03
20.03

Træna kirke
11.00
Moflag kirke
12.30
Lovund kirke 17.00
Petter Dasskapellet Træna 17.00
21.03 Lurøy kirke
11.00
28.03 Aldersund kirke 17.00
04.04 Kvarøy skole

11.00

08.04 Moflag kirke

18.00

09.04 Lovund kirke
11.04 Lurøy kirke

11.00
11.00

12.04
12.04
12.04
18.04

Gudstjeneste

Høymesse v/Remøy
Høymesse v/Eichsteller
Kveldsgudstjeneste v/Eichsteller
Aftensang v/Remøy og Eichsteller
Høymesse v/Eichsteller
Kveldsgudstjeneste v/Eichsteller.
Menighetens årsmøte etter
gudstjenesten.
Familiegudstjeneste v/Remøy.
Utdeling av 11-årsbok
Skjærtorsdagsgudstjeneste
v/Eichsteller
Pasjonsgudstjeneste v/Remøy.
Høytidsgudstjeneste
v/Remøy og Eichsteller.
Krokodilleklubben deltar.
Høytidsgudstjeneste v/Eichsteller.
Høytidsgudstjeneste v/Remøy
Påskegudstjeneste v/Remøy

Aldersund kirke 11.00
Træna kirke
11.00
Lurøy sykehjem 17.00
Storselsøy
skolekapell
11.00 Høymesse v/Eichsteller
25.04 Træna kirke
17.00 Samtalegudstjeneste med alle
konfirmantene i prestegjeldet
v/Remøy og Eichsteller
02.05 Aldersund kirke 11.00 Høymesse v/Remøy
08.05 Lurøy kirke
11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste
v/Remøy og Eichsteller
09.05 Træna kirke
11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste
v/Remøy og Eichsteller
16.05 Lovund kirke 11.00 Høymesse v/Eichsteller
17.05 Lurøy kirke
12.00 Festgudstjeneste v/Remøy
17.05 Træna kirke
12.00 Festgudstjeneste v/Eichsteller
20.05 Sørnesøy
grendehus
11.00 Høymesse v/Eichsteller
22.05 Moflag kirke
12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste
v/Remøy og Eichsteller
23.05 Aldersund kirke 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste
v/Remøy og Eichsteller
30.05 Kabelvåg kirke 11.00 Jubileumsgudstjeneste
if.m feiringen av 200-årsjubileet
for Hålogaland bispedømme
31.05 Lurøy kirke
17.00 Høytidsgudstjeneste v/Remøy
06.06 Lovund kirke 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste
v/Remøy og Eichsteller
13.06 Aldersund kirke 11.00 Høymesse v/Remøy
13.06 Træna kirke
11.00 Høymesse v/Eichsteller
20.06 Konsviktunet 11.00 Høymesse v/Eichsteller
20.06 Stuvland
bedehus
16.00 Høymesse v/Eichsteller.
27.06 Lurøy kirke
11.00 Høymesse v/Remøy.
50-årskonfirmantene deltar.
27.06 Moflag kirke
16.30 Kveldsgudstjeneste v/Remøy

Takk for kontingentinnbetaling fra våre lesere: Det hjelper på kirkens økonomi, og er en oppmuntring
i arbeidet, så hjertelig takk skal dere ha, alle som har betalt! Og vi håper naturligvis på at også flere
ser seg råd til å betale en hundrelapp for bladet! – Kto. 4513.37.15804.

