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Julebilde i
Lurøy kirke
Krokodille Klubben som er en slags søndagsskole for barn på Ønøy/Lurøy og bibelgruppen har laget ﬁgurene til julebilde. Det
er annerledes enn bildet med den ”hellige
familien” fra Peru. Under julegudstjenesten i Lurøy kirke heftet konﬁrmanter både
Jesusbarnet, foreldrene, hyrdene, vismenn,
dyrene, engel, stjerne og stallen på lerretet.
Spørsmålet i preken var: Ville du plassere
deg selv på bilde – og hvor? GE

Holmen
kirkegård
Arnold Holmen
har
laget den ﬁne
porten ved
inngangen
til
Holmen
kirkegård.
Han fant selv
fram til motivet.
Korset
symboliserer
døden. Det
står på jordkloden som
vises nederst
som bue. Men solen i bakgrunnen er håpet.
Holmen er en øy i Træna kommune. Det
er et fredelig, vakkert sted mellom Husøy og
Selvær.
GE

Mars 2005

64. årgang

9,3 på 60-meteren
”Vet dere ikke at de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare en
vinner seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den! En idrettsmann må nekte seg alt. Han
gjør det for å vinne en krans som visner, vi for å vinne en krans som aldri visner”.
1 Kor 9,24-25

M

en bare en vinner seiersprisen... Jo
takk, vi vet det! For de ﬂeste av oss er
imidlertid den brutale sannheten at vi kan
trene så mye vi bare orker, men vi vil aldri
komme i nærheten av seierspallen uansett.
Selv kom jeg aldri lenger til 9,3 på 60-meteren, mens klassekameratene mine suste inn
til 7,7 og 8,0. Da jeg endelig kom pesende
over målstreken hadde de for lengst rukket å få igjen pusten og stod triumferende i
kretsen av beundrende tilskuere…
Men bare en vinner seiersprisen… I skrivende stund pågår VM på ski, når dette
leses er mesterskapet over for denne gang.
Vi husker vinnerne, men hva med de som
ble nummer 4 eller nummer 9? Egentlig er
det ganske urettferdig! De ﬂeste av de som
stiller på startstreken har gjort som Paulus
sier, de har nektet seg alt. Utallige treningstimer har de lagt ned alle sammen, de har
ofret familieliv, venner, vanlig jobb for å bli
best mulig. Men bare noen få når til toppen,
og de andre blir fort glemt…
Taperen: Vi er på vei mot påske. I påsken møter vi også taperen og vinneren - i
samme person! Først så han ut som en taper,
disiplene hans forlot ham, ja en av dem forrådte ham til og med for noen sølvpenger!
Mesteren ble redd, han lå skjelvende av
angst i Getsemane-hagen og ba fortvilet om
å få slippe det som ventet ham. Så ble han

tatt til fange, folket ville heller ha røveren
Barabbas fri enn å la Jesus få leve! Til slutt
måtte han selv bære korset sitt til Golgata,
der korsfestet de ham og delte klærne hans
mellom seg.
”Jesus vant”: Han så ut som en taper der
han hang på korset, forlatt av sine nærmeste, forlatt av Gud. Til slutt ble han lagt i graven, nederlaget var et faktum – og motstanderne hans kunne feire. Helt til den tredje
dagen. Den underlige, utrolige påskedagen
da graven sprenges og døden ikke lenger
har kraft nok til å holde på ham. ”Livet vant,
dets navn er Jesus” synger vi en av påskesalmene, livet viste seg sterkere enn døden en
gang for alle! Men hva betyr dette for oss?
”-og jeg har vunnet”: Jesus var sterkere
enn døden, han stod opp fra graven som den
sterkeste, som SEIERHERREN! Men han kjempet ikke for seg selv, han vant ingen egen
seierskrans. Vi kan feire påske med jubel og
glede, fordi denne seieren også er vår:
”Jesus vant, og jeg har vunnet!” Å tro er å
være på lag med den sterkeste, på lag med
LIVET SELV! Derfor er det med glede vi
ønsker velkommen til gudstjenestene våre i
påska! Kom for å være med og feire Livet,
og han som vant Livet for oss!

Velsignet påske!
Tormod Remøy

Hvem trenger en barnevakt?
Er du glad i å bruke datamaskin og Internett? Plutselig har du kontakt med hele verden, og verden med deg. Denne forestillingen kan være både fascinerende og skummel. Mulighetene er mange, men man kan
også komme til å se eller gjøre ting man
egentlig ikke ønsket. Det er vel barna våre
som er mest utsatt for denne faren. Da kan
nettsiden til BarneVakten være et godt hjelpemiddel til å unngå dårlige overraskelser.
BarneVakten har 5-årsjubileet. BarneVakten
er en organisasjon som tar barns mediebruk
på alvor. Den har en høy grad av troverdig-

het og fyller et klart behov for kunnskap
hos både barn og voksne. Mange foreldre kontakter BarneVakten for å få råd om
hvilke dataspill de skal kjøpe til barna sine.
Under ”www.barnevakten.no” ﬁnner man de
ferskeste anbefalingene om nye spill. Dessuten kan man lese om forskningsrapporter,
forslag til gode nettsider og testing av egen
kunnskap. Jeg vil tilføye en liten personlig
anmerkning: Jeg synes, at computeren ikke
skal erstatte samtaler, lek og lesing av bøker.
Men den skal hjelpe å supplere på en god
og avbalansert måte.
GE

2

Hverdag og høytider i Peru
arbeidet i en
lokal utviklingsorganisasjon kan
foregå. Dessuten
har vi fått dratt
en del rundt og
besøkt andre steder i nærheten,
først og fremst
skoler som CODE
støtter.
I forrige reisebrev
hadde jeg
Den hellige familie: Jesusbarnet blir lagt på plass klokka
med et bilde av
tolv om natta på julaften, og da er det virkelig jul!
familiefedre som
Det er blitt februar. Kirsten og arbeidet på ny skole til barna
jeg har vært i Otuzco i snart sine. Den skolen ble ferdig i
ﬁre måneder, riktignok avbrutt desember, og Kirsten og jeg
av noen reiser til andre steder. var med på åpninga. Ikke nok
Vi har opplevd mye på denne med det, vi ﬁkk æren av å være
tida, og vi har fått se hvordan ”gudmødre” og avdekke en pla-

Innsamling til ﬂomofrene i
Sørøst-Asia i Lurøy prestegjeld
Flodbølgekatastrofen på andre juledag har rystet verden. Vi er
veldig glade og takknemlige for alle som overlevde denne dramatiske situasjonen. Men tankene og bønnene våre gjelder de
lidende og sørgende som har mistet en kjær person og alt de
eide. Så kom den største humanitære innsatsen i gang som vi
har vært med på. Jeg vet ikke om listen om innsamlete kontanter nedenfor er fullstendig, men resultatet er ﬂott! KN står
for Kirkens Nødhjelp og RK står for Røde Kors. Det var mange
som tok initiativet og det var bra! Tusen takk!!!
GE
Sted

Hva ble gjort?

Onøy/Lurøy
skole
Lurøy kirke
Lurøy kirke
Onøy
Lurøy

Tomﬂasker og kakelotteri

Lurøy
og Kvarøy
Lurøy
Lurøy
Lurøy Innland
og Nesøy
Moﬂag kirke
Sleneset
Sleneset
Lovund
Lovund
Lovund
Aldersund
Træna
Træna
Træna
Træna
Træna
Selvær

Ofring på Nyttårsaften
Støttekonsert til ﬂomofrene
Bøsse i butikken
Bøsse i Lurøy butikken og
banken
Bøsser i Lurøy og Kvarøy
butikk
Gave fra U.L. Nor
Gave fra Lurøy kommune
Bøssene fra 7 butikker
Ofring den 02.01.05
Bøsse i butikken
Dør til dør (lokalutvalg)
Dør til dør (RK-medlemmer)
Bøsse i butikken
Bøsse i butikken
Ofring den 09.01.05
Gave fra Træna kommune
Bøsse i butikken
Ofring den 16.01.05
Dør til dør (7 jenter)
Trænafestival (konsertarr.)
Bøsse i butikken

KN

RK

8029,50
14345,00
16324,00
7131,00
1786,00
4125,00
2000,00
10000,00
19509,50
6000,00
4556,00
12500,00
15811,00
3838,00
3222,00
1131,50
1000,00
6750,00
550,00
16810,00
3000,00
837,50
67922,50

91333,50

Totalt 159256,00

kett. En ﬂott opplevelse!
Vi har også opplevd å få feire jul her i Peru. Ikke i Otuzco,
men i kystbyen Trujillo, hvor sjefen vår bor. Vi var sammen med
familien hans i nesten en uke.
Jeg skal innrømme at jeg savnet
Norge litt rundt juletider, men vi
hadde det ﬁnt likevel. Den peruanske jula begynner seinere enn
den norske, så vi spiste blant
annet julemiddag midt på natta!
I grunnen ikke så barnevennlig,
akkurat. Men på den annen side,
så er kanskje norske barn blitt
alt for bortskjemte, med haugevis av gaver til jul.
Nyttår feiret vi i Chota, litt
lenger nord i landet. Der har
CODE det andre hovedkontoret
sitt. Vi ble der i over en uke, og
ﬁkk også der være med rundt
og se på de forskjellige prosjektene. Blant annet besøkte vi en
økologisk barnehage. Her lærer
barna å ta vare på naturen helt
fra de er små. Hvert barn har sin
egen plante som de har ansvaret
for å vanne og passe på.
Selve nyttårsaften var vi med

på gudstjeneste i en evangelisk
kirke, og deretter i et familieselskap. En av nyttårsskikkene er
å spise tolv druer, en for hver
måned av det nye året, og ønske
seg noe for hver drue. Ellers
lager man tøydukker i full menneskelig størrelse, som symboliserer det gamle året. Disse brennes klokka tolv, for å markere at
det nye året tar over.
Nå er vi tilbake i hverdagen
på kontoret i Otuzco. Noen ganger hjelper vi til med forefallende arbeid på kontoret, men ofte
kan vi legge opp dagen som vi
vil og bruke tid på selvstudier.
Som deltakere på Act Now er vi
nemlig også studenter, og har
pensum å lese og rapporter å
skrive. Vi har dessuten fått noe
skrivearbeid av sjefen vår, som
å skrive et bidrag til en bok om
Norge, Strømmestiftelsens og
CODEs arbeid. Dermed blir det
en del tid foran dataskjermen,
men vi ﬁnner også tid til å være
sammen med kollegene våre og
bli enda bedre kjent med dem
og med den peruanske kulturen.

Menighetsblad
for Lurøy og Træna
Utgis av menighetsrådene i Lurøy og Træna
Redaktør : Georg Eichsteller
kapellan@luroy.kirken.no
Kirkekontor Lurøy: Reidar Hågensen
tlf 75 09 15 30 – fax 75 09 15 38
Treffetid kirkeverge Tirsdag - fredag 10.00 -14.00
og prester: forøvrig etter avtale
Kirkekontor Træna: Randi Jørgensen
tlf 75 09 52 12 – fax 75 09 52 13
Treffetid Mandag og onsdag fra 09.00
Sokneprest: Tormod Remøy
tlf 75 09 36 26 – vakt: 415 48 180
Kapellan: Georg Eichsteller
tlf. 75 09 22 11 – vakt: 472 52 192
Organist: Chris Eva – tlf. 75 09 36 77
James E. Storms – tlf. 75 09 42 63
Menighetssekretær i Lurøy: Gunda B. Edvardsen, tlf. 75 09 15 30
Kirketjenere/gravere:
Annvei Engseth, Bratland: tlf. 75 09 32 30
Hermann Mindrum, Lovund: tlf. 75 09 45 69 - Mobil 480 23 097
Karsten Pedersen, Lurøy: tlf. 75 09 37 20 - Mobil 975 68 671
Eilert Edvardsen, Sleneset: tlf. 75 09 42 95
Ruth Lomøy, Sleneset: tlf. 75 09 42 16
Asbjørg Ludviksen, Træna: tlf. 75 09 51 83

Kontingenten: kr 100,- pr.år
til Lurøy kirkelig fellesråd, 8766 Lurøy
Bankgiro: Sparebanken Rana: 4513 37 15804
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Konﬁrmantjubileet 2004 – hyggelig samling!

I likhet med tidligere praksis samlet 50årskonﬁrmantene i Lurøy seg også i 2004 i
Lurøy kirke, så mange som kunne komme.
Treffet fant sted søndag 27. juni, dog med
samling på Lurøy ungdomshus lørdagskvelden i forveien. Der ble det gjenoppfrisking
av gamle tiders hendelser, og det kan nok
slås fast at mange muntre historier ble fortalt! Og med god mat, og en ﬁn kveldsstemning i den helgelandske naturen, ble samlingen riktig vellykket for de tilreisende. I alt
møtte 24 opp av de 57 som ble konﬁrmert
i 1954. I mellomtiden var dessverre10 styk-

ker døde, noe som naturligvis var sørgelig å
fastslå. Imidlertid var det 11 av de frammøtte som også hadde med ektefelle/samboer,
slik at totalt på festen lørdagskvelden møtte
det fram 35 personer.
Søndag var det så gudstjeneste i Lurøy
kirke, ved sokneprest Tormod Remøy. Der ble
de tilreisende presentert for menigheten, og
ﬁkk selv sjansen til å se igjen sin konﬁrmasjonskirke. Ja, to av femtiåringene deltok også
med tekstlesingen. Og etter gudstjenesten ble
det sjanse til en prat med mange av de frammøtte fra menigheten, samt at fotoapparatene
kom fram og ble ﬂittig nyttet. Og til slutt var
det lunsj på ungdomshuset, der også soknepresten og hans kone var invitert. Soknepresten kom med en hilsen til de frammøtte, og
uttrykte sin glede over å få treffe dem.
Som menighetsbladets lesere forstår, har
det gått noe lang tid før dette referatet kom
i bladet. Det var imidlertid ikke plass til det
før jul, men vi håper det kan være interessant å lese om det nå også, selv om det allerede er blitt år 2005. Det er jo heller ikke så
lang tid til neste konﬁrmantkull skal ha sin

samling; i juni er det konﬁrmantene fra 1955
sin tur til å møtes. Vi ønsker dem lykke til!
Og så har vi en oppfordring til dem som er
blitt konﬁrmert i de senere år, for eksempel etter 1960; ikke la det gå 50 år før dere
samles! Det viser seg jo at det blir for mange som i mellomtiden går bort, og mange er
det også som ikke er i god form til å møtes
når de har nådd 65 år, så det er å anbefale
å samles tidligere, kanskje etter 30 år, eller i
hvert fall senest etter 40 år! Så kan man heller ha en ny samling etter 50 år!
Alt i alt var altså samlingen i 2004 et riktig trivelig treff for dem som kom! Det kan
også nevnes at det ble et lite økonomisk
overskudd etter samlingen, slik at kr 700,ble satt inn på kontoen for sparing til nytt
orgel i Lurøy kirke! Dette kan kanskje være
et eksempel til etterfølgelse også for kommende 50-årskonﬁrmanter! Og så er det å
håpe at så mange som mulig kan komme
til kirken når et eventuelt nytt orgel innvies,
noe som er planlagt skal skje ved kirkens
200-årsjubileum, i 2012.
Torﬁnn Nilsen

Trenger du kirkeskyss? Fasteaksjon
15. mars
En av målsettingene for Lurøy og Aldersund
menigheter er at alle som ønsker det, skal
ha mulighet til å delta i gudstjeneste.
Det har ﬂere ganger vært gjort forsøk på
å gi gratis kirkeskyss til eldre og uføre som
ønsker å komme seg til kirke. Kirkebuss og
forsøk på en ordning med ”kirkeskysskontakter” med egen bil har vært noen av tiltakene. Disse ordningene har av forskjellige
grunner ikke fungert tilfredsstillende, og har
falt bort etter kort tid.
Nå har nylig menighetsrådene i Aldersund og Lurøy drøftet dette på nytt, og kom
da fram til følgende vedtak:
Lurøy menighetsråd vedtar som en prøveordning på ett år å dekke drosjeregninger
til eldre og uføre som av ulike grunner ikke
kommer seg til gudstjeneste eller annen
kirkelig virksomhet. Dette gjelder eldre og
uføre som bor i Onøy/ Lurøy krets, Sleneset
og Lovund. Drosjesjåførene oppfordres til å
samordne bestillingene og samle ﬂest mulig
i samme drosje. Regning sendes menighetskontoret.

Piano i Aldersund
Vi er veldig glade for at vi har fått et ﬂott og
ﬂeksibelt piano som samtidig er et ﬁnt kirkemøbel i Aldersund kirke. Det er et Yamaha Clavinova CLP-170; et digitalt piano med
diskettstasjon og to innebygd høytalere som
vi kjøpte hos Joars korpsservice. Det går
fortsatt an å støtte innkjøpet med en øremerket gave. Vi brukte pianoet under julekonserten da ”Neo Cantus” var tilstede. Det
var en ﬁn og vellykket konsert.
GE

Dette innebærer at de som ønsker å
bestille drosje, må gjøre dette i god tid, helst
dagen i forveien. Dette må gjøres av hensyn
til drosjesjåførene, som må få tid nok til å
planlegge samordningen.
Flere som ikke disponerer egen bil, har
tidligere gjort avtaler med private om å komme seg til kirke. Denne ordningen håper vi
fortsetter, slik at tilbudet med drosje blir et
supplement til allerede eksisterende ordning.
På Lurøy Innland er avstandene store, og
det kan fort bli en stor utgift for menigheten å dekke drosjeutgifter. Her vedtok Aldersund menighetsråd at man i første omgang
forsøker å kartlegge behovet for kirkeskyss.
Vi ber derfor alle beboere på Lurøy innland
som mener de har behov for kirkeskyss om
å si fra om dette til Lurøy Menighetskontor:
Tlf. 75091530/ 75091544.
Dersom det viser seg at det er behov for
det, vil vi på Lurøy Innland forsøke å få til
en ordning med å bruke private til ”kirkeskyss-kontakter.”
Gunda B. Edvardsen
menighetssekretær

På
plakaten
som snart skal
henges
opp,
ser man mange
eksempler på
menneskehandel (trafﬁcking).
Den er den
tredje
største
illegale handel
i verden i dag.
Mennesker, spesielt barn og kvinner, blir utnyttet, tvunget
inn i prostitusjon, tvangsarbeid (for eksempel å sy klær) eller krigstjeneste i fremmede
land eller deres organer blir fjernet og solgt
videre. Isteden for lønn blir de banket opp.
Menneskeverdien blir tatt fra dem. Dette
foregår i hele verden, også i Norge som
”Trafﬁcking-saken” i Oslo viser. Eller vi kan
jo lure på hvorfor er det blitt rimeligere å
kjøpe klær i dag enn for seks år siden? Etter
ﬂombølgekatastrofen kom ikke bare hjelpeorganisasjoner for å hjelpe i de rammede
land. Det kom også menneskehandler. Det
er ond og kynisk å misbruke mennesker.
Tirsdag, den 15. mars 2005 skal konﬁrmanter, deres foreldre, ungdom, menighetsråd
og andre frivillige gå en runde for å be dere
om deres bidrag i kampen mot menneskehandel. 50% av pengene går direkte inn til
dette formålet. De andre 50% blir brukt for
å videreføre arbeidet i både Darfur/Sudan
og i Sørøst-Asia. Tusen takk for deres støtte! For å få mer informasjon går det an å
lese på hjemmesiden til Kirkens Nødhjelp
(www.kirkensnodhjelp.no).
GE

4

Slekters gang

Gudstjenester

DEN NORSKE KIRKE

Døpte.
ALDERSUND KIRKE:
28.11.04:
Anette Pedersen Haugen
Foreldre: Kathrine Hugvik Pedersen og Kurt-Andre Haugen
Faddere: Trude Karlsen, Jim-Andre Antonsen og
Susanne Hugvik Pedersen
26.12.04:
Martin Skjæran
Foreldre: Line Kristiansen Skjæran og Bjørnar Skjæran
Faddere: Lill Hansen, Asbjørn Hansen og Karin Selnes
26.12.04:
Sigvard Bøe Vedøy
Foreldre: Elisabeth Bøe Vedøy og Steinar Vedøy
Faddere: Kathrine Hugvik Pedersen, Kurt-Andre Hansen og
Mariann Stensland
LURØY KIRKE:
31.12.04:
Mathias Løvdal Djønne
Foreldre: Grethe Løvdal Jørgensen og Jonn Ove Djønne
Faddere: Ellen Haga Larsen, Trond Arne Larsen,
Jorunn Hæstad og Ragnar Løvdal
DOLSTAD
30.01.05:
Foreldre:
Faddere:

KIRKE:
Lasse Høiberg
Anne Marthe Bjorbekkmo og Bjørn-Øyvind Høiberg
Emil Isaksen, Veronika Isaksen, Stig Arve Tverå og
Lena Therese Mellingen

Døde gravlagt:
ALDERSUND KIRKE:
07.12.04:
Asbjørn Karoli Zakariassen
MOFLAG KIRKE:
15.12.04:
Erling Lund
TRÆNA KIRKE:
07.01.05:
Ragna Andrea Pedersen
SELVÆR KAPELL:
05.02.05:
Torstein Magne Hansen

Studiepermisjon
til kapellanen
Fra mars til juli skal jeg ha studiepermisjon. Sammen med
familien min skal jeg til Grimerud Gård som er senteret
til Ungdom i Oppdrag. Vi skal
være med på en Disippeltreningsskole for familier (DTSF);
det er en slags bibelskole for
familier. Nå kunne man tenke
seg at det var en ﬁn fem måneders ferie. Men slik blir det visst
ikke. Frokosten er satt på klokken 7. Min kone og jeg skal få
undervisning, mens barna våre
er i barnehagen eller på skolen.
Han, eldste, skal følge opplegget
fra Onøy/Lurøy skolen. I løpet
av dagen skal hele familien treffes ﬂere ganger. På programmet står ”Familietid”. Å ha eller
å skape gode relasjoner innfor
familien er ett av hovedtemaene
i opplegget. Et annet sentralt

tema er forberedelsen på en innsats i utlandet. Juni og juli skal
vi sannsynligvis reise til et land
i Øst-Europa eller Sentral-Asia.
Vi er veldig spente på hva som
venter oss. Vi håper at studiene
og praktiske arbeidet kan styrke
oss som familie og bli til nytte
for menighetene i Aldersund,
Lurøy og Træna. I den tiden der
vi skal være bortreist skal først
Katrin Wiegmann vikariere for
meg. Hun er prostiprest og bor i
Sandnessjøen. Den 15. mai skal
Arild Romarheim feire gudstjeneste i Lovund kirke. Han skal
forbli her som vikar fram til jeg
kommer igjen. Og det gjør jeg,
så Gud vil. Dere må ha en god
og velsignet tid. Jeg gleder meg
til å treffe dere igjen. Med vennlig hilsen. Georg og familien.
GE

Lurøy prestegjeld juni 2004 – mars 2005

Sted

Tid

06.03 Aldersund kirke 11.00
13.03 Moﬂag kirke
13.03
13.03
20.03
24.03
25.03
27.03
28.03
28.03
28.03
03.04
17.04
20.04
24.04
24.04
01.05

12.30

Selvær kapell
11.00
Træna kirke
17.00
Kvarøy skole NB! 11.30
Aldersund kirke 11.00
Træna kirke
11.00
Lurøy kirke
09.30
11.00
Lovund kirke
11.00
Moﬂag kirke
12.30
Lurøy sykehjem 17.00
Storselsøy
11.00
skolekapell
Moﬂag kirke
12.30
Træna kirke
16.30
Lurøy kirke
17.00
Aldersund kirke 17.00
Lovund kirke
11.00

05.05 Sørnesøy
grendehus
08.05 Træna kirke

11.00

15.05 Lovund kirke

11.00

15.05 Lurøy kirke

11.00

16.05
17.05
17.05
21.05

11.00

Aldersund kirke 11.00
Lurøy kirke
12.00
Træna kirke
Moﬂag kirke
12.30

22.05 Selvær kapell
11.00
28.05 Selvær kapell
17.00
29.05 Aldersund kirke 11.00
05.06
05.06
12.06
12.06
19.06

Bratlandstjønna
Lurøy kirke
Moﬂag kirke
Træna kirke
Lurøy kirke

12.00
11.00
12.30
11.00
11.00

26.06 Konsvik bedehus 11.00
26.06 Stuvland bedehus 16.00

Gudstjeneste

Høymesse v/Remøy. Menighetens
årsmøte etter gudstjenesten
Høymesse v/Remøy. Menighetens
årsmøte etter gudstjenesten
Høymesse v/Wiegmann.
Kveldsgudstjeneste v/Wiegmann.
Familiegudstjeneste v/Wiegmann.
Høymesse v/Wiegmann.
Pasjonsgudstjeneste v/Remøy
Påskefrokost Lurøy ungdomshus.
Høytidsgudstjeneste v/Remøy
Høytidsgudstjeneste v/Remøy
Høytidsgudstjeneste v/Wiegmann
Påskegudstjeneste v/Remøy
Høymesse v/Remøy
Høymesse v/Remøy
Familiegudstjeneste v/Remøy
Kveldsgudstjeneste v/Wiegmann
Kveldsgudstjeneste v/Remøy
Samtalegudstjeneste med
konﬁrmantene v/Remøy
Høymesse v/Remøy
Konﬁrmasjonsgudstjeneste
v/Remøy
Konﬁrmasjonsgudstjeneste
v/Romarheim
Konﬁrmasjonsgudstjeneste
v/Remøy
Høymesse v/Romarheim
Familiegudstjeneste v/Romarheim
Familiegudstjeneste v/Remøy
Konﬁrmasjonsgudstjeneste
v/Romarheim
Høymesse v/Romarheim
Katolsk messe v/Jäger
Konﬁrmasjonsgudstjeneste
v/Remøy
Friluftsgudstjeneste v/Remøy
Høymesse v/Romarheim
Høymesse v/Remøy
Høymesse v/Romarheim
Høymesse v/Remøy.
50-årskonﬁrmantene deltar
Høymesse v/Romarheim
Høymesse v/Romarheim.
Vandring fra Aldra til Stuvland.

