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Takk for oss!

Foto: Geir Vatne

ved Georg Eichsteller
De nye menighetsrådene våre er valgt og
har begynt sitt arbeid for menighetene. Vi
er veldig takknemlige for innsatsen deres.
Deres hovedoppgave vil være å ”vekke og
nære det kristlige liv”. For å gi grunnlag og
inspirasjon til dette innbydde Prosten Olav
Rune Ertzeid til kurs på Oscarbrygga/
Tonnes. Menighetsrådene fra Aldersund,
Lurøy og Rødøy var samlet. Geir Vatne tok
bildet av prestene som fremviste et menighetsrådsmøte slik som det helst ikke skulle
være: Med en prest som overstyrer, ingen
som er forberedt eller har lyst til å vise
engasjement og samarbeidsvilje. Derfor var
det viktig at vi jobbet med våre visjoner
for kirken vår og menigheten vår. Alle var
enige i at kirken skulle være åpen for alle
mennesker. Folk må kunne trives i kirken
og i gudstjenestene. Folk skal føle seg velkomne. Menighetsrådene prøvde å komme
til gode visjoner. Men det er jo alle i menigheten som må jobbe med, slik at kirken og
gudstjenestene kan bli et møtested for alle i
samfunnet.

Takk til Tormod, Ingunn,
Johannes og Ingeborg
ved Georg Eichsteller
Den 23. april skal Soknepresten vår, Tormod Remøy, holde avskjedsgudstjeneste
i Lurøy kirke. Tormod og Ingunn viste
sammen med barna sine en stor interesse
og innsats for menighetene og lokalsamfunnet. De var hyggelige prestefolk, gode
og kompetente ressurspersoner og vil
bli godt husket i mange sammenhenger.
Tusen takk til dem. Vi håper at de raskt
vil ﬁnne seg til rette på den nye plassen.
Gud velsigne denne familien og deres
arbeid på den nye hjemplassen.

65. årgang
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lt har sin tid sier Forkynneren i det
Gamle Testamente – og for vår familie er tiden nå kommet for å bryte opp
herfra – for å gjøre møringer av oss i
Molde! Der kommer vi nærmere familie
i Eidsvåg og i Ålesund, skal vi få noe
mer enn bare korte ferieuker sammen
med familien ble vi nødt til å ﬂytte på
oss. Så noen besteforeldre gleder seg,
og vi gleder oss vi også! Men samtidig
gruer vi oss! Til å dra fra et fantastisk
sted, fra landskap og natur som vi har
fått oppleve i alle utgaver! Verst blir det
likevel å dra fra alle dere som vi har
knyttet bånd til gjennom disse 7 årene,
alle dere vi har møtt og blitt så inderlig
glade i!
Men som Forkynneren sier: ”alt har sin
tid” – og tiden for å bryte opp er samtidig anledningen til Å TAKKE!
Det er mange å takke! Men jeg må
begynne med dere som jeg har fått jobbe sammen med, kollegaer og frivillige
medarbeidere rundt om i prestegjeldet!
Her jeg sitter og skriver trer ansiktene
deres fram i bildet, og jeg ser klart at
kirka i Lurøy og Træna er rik – på trofaste og gode medarbeidere! Så mange
ganger har dere rundt om i kretsene tatt
i mot meg (og noen ganger hele familien vår!) med husrom, hjerterom – og
ikke minst en herlig humor!
Om vi som prester mange ganger framstår som kirkas ”ansikt” utad, er jeg mer
og mer overbevist om at det er alle dere
som gjør en tjeneste ”fra dag til dag i
det stille” som virkelig bærer ansvaret
for kirka i lokalsamfunnet vårt. Dere
gjør en uendelig viktig oppgave – Gud
velsigne dere alle!

Hverdagen som prest er variert – og
spennende! Jeg har lyst til å takke alle
dere jeg har fått møte både i glede og
sorg, dere som har åpnet noen dører til
livet deres for meg – og vist meg åpenhet og tillit. Jeg bærer med meg bilder
av noen gylne øyeblikk: Ved døpefonten, nattevåk på konﬁrmantleir, skoleelever på kirkebesøk – og ikke minst
samlingene i Krokodilleklubben!
Som prest har jeg møtt mange av dere
ved en livets korsveier, disse møtene
bærer jeg med meg i minneboka….
Om jeg har hatt gode presteår har
hele familien vår også hatt ﬂotte år her
– ikke minst har det vært et godt sted
å vokse opp for Ingeborg og Johannes!
Noe av det skyldes prestegården, dette
huset med så mange rom – og med historie og sjel! At vi ﬁkk en overraskende
brå avslutning på årene i prestegården
kan likevel ikke overskygge alle de
gode årene vi ﬁkk bo der! Men igjen:
Menneskene er viktigere enn omgivelsene! Vi vil takke alle dere vi har levd
sammen med i det daglige på Onøy/
Lurøy, vi har kjent oss velkommen og
inkludert fra første dag!
Til slutt: SOLI DEO GLORIA heter et
gammelt ord, ”Gud alene æren!” Takknemligheten jeg kjenner etter alle disse årene blir også en takk til Gud! Jeg
kjenner at gudstroen mi har blitt sterkere – og samtidig mer jordnær denne
tida! ”Vårherre i vårres hverdag” er mottoet som kirka i Sør-Hålogaland jobber
etter, og slik har jeg mang en gang fått
erfare det i min egen hverdag. Om jeg
har følt meg liten og usikker i møte
med stormvær og vanskelige arbeidsoppdrag, har jeg fått erfare sannheten
i bibelordet: ”Som dagen er skal din
styrke være”. Troen har blitt utfordret
og satt på prøve, men den har holdt! Så
er det min bønn at dere som blir igjen
fremdeles kan få oppleve ”Vårherre i
vårres hverdag”. At dere kan ﬁnne veien
til kirken – og veien til Gud!
Takknemlig hilsen
Tormod
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Aldersund kirke til himmels?

ved Georg Eichsteller

Tema for fasteaksjonen i år er
UNGDOM UT AV KRIG OG KRISE.
Barn og ungdommer blir hardest rammet av krig og krise. Det var ikke de
som hadde begynt krigen – men krigen
bestemmer hverdagen deres. Mange av
dem har mistet foreldrene på grunn av
krig og aids. Så er det ungdommer selv
som må ta ansvar for søsken. De hadde
lyst til å utdanne seg. Men utdannelsen
de ﬁkk, var med våpen eller å være en
slave for soldater med alt som dette
innebærer.
Ditt bidrag er viktig og hjelper disse
barn og ungdommer ved å gi dem skolegang og en utdannelse slik at de kan stå
på egne føtter. Med ditt hjelp kan barn
og ungdom komme ut av krig og krise.
Bøssebærerne våre skal komme på tirsdag, 4. april (tirsdag før palmesøndag).
Du kan også ringe 820 43 033 for å gi
100 kroner.

Slik gikk det med benkene da Narve herjet med kirka!
ved Tormod Remøy

Da stormen Narve raste som verst i
januar ﬁkk også Aldersund kirke merke
naturkreftene!
Ei stund stod kirka faktisk i fare for å
blåse overende, etter at ett av stagene
som holder kirka festet ble rykket opp!
Nå gikk det heldigvis ikke så ille, så
mediene som meldte at Aldersund kirke
for til himmels har nok overdrevet en
smule – den står der den alltid har stått
fremdeles.
Like fullt har stormen gjort skader på
kirka både utvendig og innvendig. Nå
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synes det ikke særlig mye fra utsiden,
etter at kommunens arbeidere har gjort
en god jobb med å få festet det staget
som ble revet opp. Det mest synlige er
at det er kommet en sprekke i muren
på kirka.
I tillegg ble ytterdøra blåst opp og ødelagt, det samme gjelder døren mellom
gangen og kirkerommet oppe. Innvendig var det ellers benkene i kirka det
gikk verst utover. De var skrudd fast i
gulvet, men ble satt under kraftig press
da kirka beveget på seg under stormen,
og ﬂere av benkene løsnet og ble delvis
ødelagt (som en kan se på bildene).
Benkene og dørene har Brapro i Aldersund nå reparert, slik at kirka kan tas i
bruk igjen.
Mer usikkert er det om det har skjedd
skader i konstruksjonen som gjør det
nødvendig med en større reperasjon.
Dette blir det opp til forsikringsselskapet å avgjøre, de har foreløpig ikke hatt
tid til å foreta de nødvendige undersøkelser av kirka. Vi venter derfor i
spenning på de konklusjoner de måtte
komme til, men vil understreke at i tida
framover vil gudstjenester og andre
arrangement i Aldersund kirke gå som
planlagt!

Fotograf: Torill Nordås.

Vi er i gang!

ved Tormod Remøy
Lørdag 14. januar hadde den nystartede speidergruppa på Onøy/Lurøy sin første tur!
Vi satser på ei gruppe med familiespeiding,
det betyr at folk i alle aldre har muligheten
til å være med. Første turen gikk til Finnvika
på Onøy, og da vi skulle telle opp viste det
seg at hele 35 personer var møtt fram for å
være med! Det var folk i alle aldre, de yngste
ble båret i bæremeis fram til det stedet som
var planlagt som samlingssted! I Finnvika har
ungdomsskolen på Onøy/Lurøy bygd opp en
ﬂott lavvo, den hadde vi stor glede av denne
lørdagen. Vi samlet oss først i lavvoen, og
hver enkelt ﬁkk i oppgave å ﬁnne en stein. Så
ble navnet til hver enkelt som var med skrevet
på steinene. Etter dette ble vi delt inn i grupper som ﬁkk i oppgave å tenne opp bål med
det en fant til å hjelpe seg med. Mange ﬁkk
lære hvordan en bygger opp et bål og kan få
det til å brenne i all slags vær!

Mat var også en viktig del av fellesskapet!
Pølsene som ble grillet gikk ned på høykant,
likedan bananene som ble fylt med sjokolade
og grillet i folie!
Mot slutten av turen hadde vi ei avslutning
med andakt og sang, og våte men fornøyde
satte folk kursen hjemover igjen etter første
tur med Onøy/Lurøy speidergruppe. Utover
vinteren og våren legger vi opp til ei samling i
måneden, med forskjellige turmål.

Ny parkeringsplass
ved Aldersund kirke
Det var i fjor høst anlagt ny parkeringsplass ved Aldersund kirke. Den nye
plassen er på ca. 700 m2. Jobben er
utført av Leif Jørgensen, og massene er
levert av Kurt Haugen og Olav Tønder.
Vi er veldig glad for å ha en forbedret
parkeringssituasjon der, men så må vi
altså jobbe videre med selveste kirken.

Prestesituasjonen
i Lurøy og Træna
ved Tormod Remøy

Som det kommer fram i en annen artikkel i menighetsbladet slutter undertegnede som prest i Lurøy og Træna denne
våren. Stillingen som sokneprest vil forhåpentligvis bli lyst ut før påske, men
før det kommer ny fast prest vil det bli
en periode med vikarer. Vikarsituasjonen er ennå ikke helt fastlagt, men per i
dag ser det ut til at ”gamleprosten” Birger Bentzen blir vikar de første ukene,
deretter er det mulig at Arild Romarheim nok en gang kommer nordover og
tar en periode i Lurøy!
Fordi alt ennå ikke er klarlagt står det
åpent i gudstjenestelista hvem som skal
ha de forskjellige gudstjenestene denne våren. Det som er klart er at Georg
Eichsteller vil fungere som sokneprest
til ny fast prest er på plass. Han regner
også med å ta alle konﬁrmasjonsgudstjenestene.

Besøk av Bethelskipet

ved Georg Eichsteller
Torsdag, 9. februar, ﬁkk vi besøk av
Bethelskipet Elieser 5. Med om bord var
Jubelgutta fra Bodø. De gledet oss med
sang, musikk og en andakt på Lurøy
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sykehjem. Klokka 5 var familiesamling
på den ﬁne båten. Mange kom og ﬁkk
en hyggelig stund sammen. Det var spesielt trivelig at så mange barn fra Krokodille Klubben deltok.

Når kommer den nye presten? Det er
umulig å si noe sikkert om når det kan
være ny prest på plass. Dette vil avhenge av ﬂere ting, bl.a. når oppussingen
av prestegården på Onøy er ferdig. Den
gjennomgår nå en større renovering,
etter at det ble avdekket muggsopp i
huset i fjor høst.
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Slekters gang

Gudstjenester

Døpte:

ALDERSUND KIRKE:
04.12.05:
Kaia Phytian Aspdahl
Foreldre:
Claire Phytian Aspdahl og Cato Aspdahl
Faddere:
Gudmund Gabrielsen, Gøran Ruud Rødsjø,
Merethe Aspdahl Olsen, Morten Aspdahl Olsen,
Randi Sandersund og Trude Aastad.
26.12.05:
Mathea Haugen
Foreldre:
Sissel Jørgensen Haugen og Tor Gøran Haugen
Faddere:
Per Arne Grindskar, Elin Beate Haugen,
Nina Lillevik Larsen og Johnny Larsen.
12.02.06:
Noah Stensland Kjos
Foreldre:
Katrine Stensland og Arne Kjos
Faddere:
Bjørn Brynhildsen, Ella Trøan Qvam, Jo Dragset,
Åse Leikny Juløy
KVARØY SKOLE:
18.12.05:
Stine Olsen Sarassen
Foreldre:
Tim Remy Olsen og Tove Kristin Sarassen
Faddere:
Linn Veronica Kristiansen, Ann Heidi Sarassen,
Eivind Andre Sarassen og Trude Helen Pedersen
18.12.05:
Emil Andre Iversen
Foreldre:
Synnøve Iversen og Ståle Johan Sarassen
Faddere:
Marit Sarassen, Helge Sarassen,
Jimmy Benjaminsen og Stine Tøllefsen
LURØY KIRKE:
31.12.05:
Vilje Lomahaug Risøy
Foreldre:
Sigrun Lomahaug og Bjørn Audun Risøy
Faddere:
Mats Lomahaug Bohlin, Mia Helen Lomahaug
Bohlin, Tanja Kristin Sandvik, Espen Jakobsen,
Ann Helen Nordgård og Øyvind Arntsen.
LOVUND KIRKE:
08.01.06:
Eskild Berglund Fløtnes
Foreldre:
Hanne Kristin Fløtnes og Edvard Berglund
Faddere:
Christina Tellström og Børge Olaisen

Vigde
ALDERSUND KIRKE:
31.12.05:
Marit Andersen Hopaneng og
Halgeir Espen Sandvær
12.02.06:
Katrine Stensland og Arne Kjos

Døde gravlagt:
KONSVIK BEDEHUS:
13.01.06:
Charlotte Kristine Aspdahl
LURØY KIRKE:
06.12.05:
Agnes Hestnes
28.12.05:
Aslaug Karoline Antonsen
30.12.05:
Gunnvall Knutsen
23.01.06:
Reidun Andersen
24.01.06:
Sigurd Halvdan Edvardsen
07.02.06:
Bergljot Marie Andrea Molvik
08.02.06:
Åsta Gullesen
LOVUND KIRKE:
16.12.05:
Vigner Antoni Olaisen
TRÆNA KIRKE:
03.02.06:
Arne Paaske

Kommentarer til gudstjenesteplanen
ved Tormod Remøy
Det blir noen endringer i denne lista i forhold til det som ble presentert i forrige utgave av menighetsbladet. For det første har det skjedd
en endring i påska. Langfredag faller i år sammen med Lundkommardagen, 14. april. Da har det de siste årene vært tradisjon å ha
et arrangement i Lovund kirke, og dette ønsket vil vi imøtekomme
i år også. Derfor blir det gudstjeneste i Lovund kirke denne dagen
i stedet for skjærtorsdag som tidligere annonsert. Tilsvarende blir

Lurøy prestegjeld april-juni 2006

02.04
02.04
09.04
09.04
13.04
14.04
16.04

Lurøy kirke
Moﬂag kirke
Aldersund kirke
Selvær kapell
Moﬂag kirke
Lovund kirke
Lurøy kirke

11.00
12.30
11.00
11.00
18.00
11.00
11.00

17.04
17.04
23.04

Aldersund kirke 11.00
Træna kirke
11.00
Lurøy kirke
12.00

30.04

Storselsøy skole 11.00

06.05 Moﬂag kirke

12.30

06.05
14.05
17.05
17.05
20.05
21.05
25.05
28.05
04.06
05.06
11.06

Lurøy kirke
Lovund kirke
Lurøy kirke
Træna kirke
Aldersund kirke
Træna kirke
Storselsøy skole
Moﬂag kirke
Lovund kirke
Bratlandstjønna
Lurøy kirke

15.00
11.00
12.00
12.00
11.00
11.00
11.00
12.30
11.00
11.00
11.00

18.06
25.06
25.06

Træna kirke
11.00
Konsviktunet
11.00
Stuvland bedehus 16.00

25.06

Lurøy kirke

11.30

Høymesse v/Eichsteller
Høymesse v/Remøy
Familiegudstjeneste v/Eichsteller
Høymesse v/Romarheim
Kveldsgudstjeneste v/Remøy
Pasjonsgudstjeneste v/Romarheim
Høytidsgudstjeneste v/Remøy og
Romarheim
Høytidsgudstjeneste v/Romarheim
Høytidsgudstjeneste v/Remøy
Avskjedsgudstjeneste for
sokneprest Remøy v/Remøy,
Eichsteller og prost Ertzeid.
Onøy/Lurøy sangkor og
Krokodilleklubben deltar.
Kirkekaffe
Samtalegudstjeneste
m/konﬁrmantene v/Eichsteller
I forbindelse med
konﬁrmantweekend på Storselsøy
Konﬁrmasjonsgudstjeneste
v/Eichsteller
Konf. gudstjeneste v/Eichsteller
Høymesse v/prost Ertzeid
Familiegudstjeneste v/vikar
Familiegudstjeneste v/Eichsteller
Konf. gudstjeneste v/Eichsteller
Konf. gudstjeneste v/Eichsteller
Konf. gudstjeneste v/Eichsteller
Høymesse
Konf. gudstjeneste v/Eichsteller
Friluftsgudstjeneste
Høymesse i forbindelse med
områdestemne for Det norske
Misjonsselskap
Høymesse
Høymesse
Høymesse. Vandring fra Aldra til
Stuvland før gudstjenesten.
Høymesse med 50-års konﬁrmanter

det da gudstjeneste i Moﬂag kirke skjærtorsdag kveld i stedet for
langfredag.
Den andre endringen har sammenheng med sokneprestens avskjed.
Søndag 23. april blir det avskjedsgudstjeneste for undertegnede
i Lurøy kirke. Denne dagen var det egentlig oppsatt gudstjeneste
på Kvarøy, her vil en komme tilbake til ny gudstjeneste senere.
Vi håper å kunne være med og innvie det nye samfunnshuset på
Kvarøy med en gudstjeneste når det er ferdig til bruk en gang i løpet
av våren!
Konﬁrmasjonsgudstjenestene til våren vil sannsynligvis Georg Eichsteller ta ansvaret for alle steder. Her kan en merke seg at konﬁrmasjonen i Lurøy kirke blir lørdag 6. mai, samme dag som det også er
konﬁrmasjon i Moﬂag kirke.
På grunn av usikkerhet om vikarsituasjon etter at soknepresten slutter står det åpent i siste del av gudstjenestelista hvem som skal ha de
enkelte gudstjenestene. Dette vil bli kunngjort senere.

