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Kjære leser!
Matteus 7,12: ”Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,
skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven
og profetene.”
ibelen er en veldig spennende bok. Den er grunnlaget for
kunnskapen vår om Gud. Den gir en veiledning hvordan vi
kan komme nærmere Gud. Ikke minst forteller Bibelen om Jesus
Kristus. Bibelen inviterer oss til å følge Guds egen Sønn. Konsekvensene kan være dramatiske, men positive. Ved å følge Jesus
Kristus blir du mer fornøyd og avbalansert i livet ditt. De som
er rundt deg vil legge merke til det. Der ﬁnnes forskjellige måter
til å bli kjent med Gud: Herrens Ånd kan komme til deg og fortelle deg hva du skal gjøre, slik som det skjedde med Filip som
møtte den etiopiske hoffmannen (les Apostlenes gjerninger 8).
Men ofte skjer det ingenting hvis du bare venter, eller er opptatt med andre ting. Du kunne for eksempel snakke med folk
som vet noe om Gud. Der kunne du stille spørsmål og ville få
noen svar. Du kunne besøke gudstjenester. I fellesskapet med
andre kan det bli ﬂott å bli mer kjent med Gud, med de andre
og med seg selv. Dessuten går det an å komme med foreslag om
hvordan formidlingen skulle skje. Noen liker det å sitte foran
TV-en og ser på en Bibelkanal eller å se en ﬁlm om Bibelen,
andre hører på radio og får med seg andakter, eller lytter på en
bibelsk lydbok. Sikkert ﬁnnes det også andre måter til å bli kjent
med Gud.
Men vi kommer ikke forbi Bibelen. Vi må nok ta oss tid og
lese hva som står i Bibelen. Dessverre har jeg inntrykk av at
politikerne våre ikke gjør det, når de sier for eksempel (Siv Jensen i Holmgang): Vi (kristne) er friere enn muslimene, fordi vi
kan ha sex før ekteskap og drikke alkohol (så mye vi vil). Hva
Bibelen sier om dette er noe annet. Eller når en Trond Giske
fastslår at Kirken er kulturbærer. Kirken er jo mye mer! Kirken
er ikke bare forvaltningsinstansen av en kristen kultursarv, nem-
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Vår nye Menighetsheter Ida Lillevik Buschsektretær Jeg
mann. Jeg er den nye menig-

hetssekretæren i Lurøy. Jeg er
kjempeny på denne jobben.
Men jeg har fått inntrykk av
at det var veldig interessant
og spennende. Jeg skal jobbe
sammen med menighetsrådene
og prestene. Jeg har mange
forskjellige arbeidsoppgaver,
som for eksempel invitasjon
til dåp, invitasjon til menighetsrådsmøter, avtale tider
med eldreinstitusjonene slik at
prestene kan holde andakt der,
holde kirkebøkene oppdaterte
og mye mer. Tirsdager er jeg
på kontoret fra kl. 8.00 – 13.00
og torsdager fra 08.00 – 12.00.
Dere kan nå meg i den tiden
på telefonen: 75091534. Jeg
hilser alle i menigheten. Ida

66. årgang

lig Bibelen. Bibelen er fylt med liv. Men det får du ikke med
deg, dersom Bibelen din bare står i hylla eller ligger i en skuff.
Det er nesten ﬂaut for meg å si at kristne vet for lite om Bibelen og Bibelens innhold. Vi kan ikke klandre konﬁrmantene hvis
de vet lite. Men vi kan bli bedre når det gjelder kunnskap om
Bibelens innhold. Når vi vet mer om innholdet, vil det påvirke
våre liv. Konﬁrmantene overrasket meg i alle fall med en setning
som de kunne. Og det var den gylne regelen som står i Matteus
7,12: ”Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere
gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.” Setningen viser
tydelig at kunnskap alene ikke holder. Man er nødt til å bli aktiv.
En mann som ble veldig aktiv på 400-tallet het Patrick. Han
kom fra et kristent hjem og var bosatt på Storbritannias vestkyst.
Men han syntes at andre Guder var mer spennende. De lovet
ham mer nytelse og et bekvemt liv. Så ble Patrick kidnappet av
slavehandlere og ble solgt i Irland. Etter noen år i fangenskapet
Gud fortalte ham i en drøm at en båt stod klar til å frakte ham
hjem. Slik kom Patrick seg trygt hjem. Han kunne ha kuttet forbindelsen med Gud akkurat når han selv følte, at han hadde fått
kontroll. Men Patrick bestemte seg å forandre noe i Irland. Mot
all fornuft, men med en overbevisning om at ingen fortjener å
leve i nød og krise, enten sosialt eller åndelig, returnerer unge
Patrick til Irland. Mange historier ﬁnnes om hvordan Patrick
resten av sitt liv deler evangeliet om Jesus og setter fanger i frihet. Enda i dag er Patrick en av Irlands mest kjente historiske
personligheter og hans dødsdag 17. mars er landets nasjonaldag:
”St. Patricks Day”.
Mitt ønske for deg er at du både blir kjent med Bibelen og at
du lever etter den. Gjerne bruk barnebibler for å bli kjent med
de bibelske fortellingene. De gir gode eksempler på hvordan
man kan takle vanskelige situasjoner i hverdagen. Barna dine,
barnebarna dine eller fadderbarna dine blir glad hvis du leser
for dem. Og de vil legge merke til når du legger fra deg dårlige
vaner. Da er det ganske klokt å begynne med en setning som
den gylne regelen. Vi må da ikke vente på at andre begynner. Vi
kan bare sette i gang selv.
Guds velsignelse til deg
Med vennlig hilsen, Georg

Konﬁrmanter på Karihaug

Konﬁrmanter på Karihaug rett før avreisen. Det var en ﬂott
leir med masse aktiviteter og lite søvn. En spesiell takk til våre
hjelpeledere Anders, Anette, Benjamin og Karita.
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Bibel•Quiz

Vi skal ha noen spørsmål fremover som
handler om Bibelens innhold. Der kan vi
selv oppdage hva vi vet og vi kan begynne
å lese selv i Bibelen.
SPØRSMÅL

Tall i Bibelen:

Bjørn Eirik Bentzen
ordinert i Lurøy

1 I hvor mange dager skapte Gud jorden og den
som er på den? (Les: 1. Mose 1 og 2)
2 Hvor mange bud ﬁnnes? Hvem tok de imot fra
Gud? (Les 2. Mose 20)
3 Hvor mange dager og netter var Jesus i ørkenen for å faste? (Les Matteus 4)
4 Hvor mange profeter ﬁnnes i profetboken – De
blir også kalt for Dodekapropheton? Nevn 3
av dem.
5 Hvor mange evangelister har vi. Hva heter de?
6 I hvor mange bud kan loven og profetene sammenfattes? Si de. (Mt 22,34-39)

Det Gamle Testamente:
1 Hva gjorde Israelfolket mens lederen deres
hentet budtavlene fra Gud? (Les 2. Mose 32)
2 Hvorfor kunne folket ikke fortsette å bygge
Babeltårnet? (Les 1. Mose 11,1-9)
3 Hvilken salme er den lengste salme i Salmenes
bok? Vers 105 er ganske kjent og lyder slik:
”Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min
sti.”
4 Hvor mange plager sendte Gud over Egypt,
da Farao ikke ville at Israel folket forlot Egypt?
Nevn 2. (Les 2. Mose 7-12)
5 Der ﬁnnes en profetbok som er oppkalt etter en
såkalt stor profet. Men boken er tydeligvis skrevet av 3 forskjellige personer til tre forskjellige
tider. Hva heter boken?
6 Hver av de 5 bøker Mose har et latinsk navn.
Den tilsvarer hovedtemaet i boken. Nevn 2
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Søndag 11. februar var det for
tredje gang ordinasjon av en
prest i Lurøy kirke. Bjørn Eirik
Bentzen ble da ordinert av
biskop Tor Berger Jørgensen.
Bentzen som har bodd på Helgelandskysten det meste av sin
oppvekst, ønsket at ordinasjonen skulle legges til Lurøy kirke.
Det ble en ﬂott og viktig dag
for både den nyordinerte, hans
familie og venner. Samtidig var
det også en festdag for kirken i
Lurøy, Helgeland og Sør-Hålogaland.
Bjørn Erik Bentzen er den
første som blir ordinert av Tor
B. Jørgensen etter at han ble
vigslet som biskop i Sør-Hålogaland.
Fra Menighetsfakultetet hvor
Bjørn Eirik Bentzen har studert
kom Arild Romarheim, og fra
Borg bispedømme der han skal
gjøre tjeneste som prest kom
Erling Nevland. De to prestene
som tidligere har blitt ordinert i
Lurøy kirke var begge til stede
og var blant dem som assisterte

Fra venstre: Erling Nevland,
Arild Romarheim, Olav Rune
Ertzeid, Birger Bentzen, Bjørn
Eirik Bentzen, Tor Berger
Jørgensen, Georg Eichsteller,
Anders Rosland, Roald Eskildsen, Elise Bjerkreim Børresen.
Foto: Paul Hansen

under ordinasjonen. De to er
Birger Bentzen, Bjørn Eiriks far
og sokneprest i Aldersund og
Træna, Georg Eichsteller.
Den nyordinerte talte over
søndagens tekst og det var mange som kjente at ordene betydde noe ekstra siden ”nypresten”
brukte sin dialekt både i det
liturgiske språket og i prekenspråket sitt.
Etter gudstjeneste var det
stor kirkekaffefest på Onøy
ungdomshus.
Bjørn Eirik er ordinert til tjeneste som menighetsprest i Nesodden. Vi ønsker ham Guds rike
velsignelse over liv og tjeneste.

Leserinnlegg til menighetsbladet
Menighetsbladet er til for hele
menigheten. Det kan være spennende å lese om andre som er i
samme prestegjeldet, men å lese
noe om sin egen plass er kanskje enda mer tilfredsstillende.
Og da er det mye som kan nevnes. Mye som er viktig for samfunnet i kretsen, men som faller
på et eller annet vis gjennom.
Som for eksempel at Sørnesøy
har omplassert alteret og på en
enkel måte fått et nytt kirkerom. Eller at folket på Kvarøy

vil bestemme om vi i fremtiden
skal feire gudstjenestene i Bekkestua. Eller at Anders fra Hestmona var med som hjelpeleder
på konﬁrmantleir i Karihaug.
Dessverre har jeg ikke ressursene til å skrive om all dette mer
utførende. Derfor ber jeg dere
om å komme med bidragene
deres, slik at menighetsbladet
kan gjenspeile mangfoldet som
vi har i prestegjeldet vårt. Da
er det enkelt å ta kontakt med
meg eller sende en e-post. G.E.
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Våre eldreinstitusjoner
Jeg har veldig lyst til å vise dere det siste bildet som jeg tok av Augusta Sjøset,
der hun sitter sammen med mannen
sin, han Modolv. Jeg synes, at det gikk
nokså raskt at hun døde. I tillegg til
Augusta er det både Jørgine Sørhaug og
Helma Antonsen som vil bli savnet på
Træna. De var tre ﬂotte personer som
døde i løpet av seks uker på samme
stedet.
Da ser vi hvor viktig det er å ta vare
på hverandre, å besøke hverandre og å
tilbringe tid med hverandre. Eldreinstitusjonene våre gjør en viktig innsats og
jobb. Men vi andre i samfunnet må være
med til å støtte dem og å stille opp selv,
slik at både Konsviktunet i Konsvikosen, Alderspaviljongen i Aldersundet,
Onøy/Lurøy sykehjem, Kløverheimen
på Sleneset, Eldretunet på Lovund og
Træna Alders- og Sykehjem blir naturlige samlingssteder for alle.
Jeg vet at barnehagene og skolene
er noen ganger innom, likeså kor og
korps. I tillegg er det noen privatpersoner og prestene. Men bare ta dere tid.
Det er en berikelse for både de som du
besøker og for deg personlig.
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Etter en legende om
en blomst som alltid
skulle bli husket....

et var den gangen da Gud skapte himmelen og jorden. Da skapte Gud også
blomstene og gav hver av dem et navn.
Like etter kom en liten blomst til Gud med tårer
i de himmelblå øynene og sa: ”Herre, jeg har i
verdens støy og vrimmel glemt mitt navn. Hva
var det du kalte meg?”. Og Herren så med sine
milde øyne på den lille blomsten og sa: ”Forglem meg ei!” Annet sa han ikke. Så blomsten
heter den dag i dag ”Forglemmegei”.
”Forglemmegei” er samtidig navnet til årets
fasteaksjon fra Kirkens Nødhjelp. Konﬁrmantene og forhåpentligvis andre ungdommer og
voksne går som bøssebærere fra dør til dør på
TIRSDAG, 27. MARS fra rundt KLOKKA 17.00
– 19.00. Ta bøssebærerne vel imot! Gjerne ha
ditt bidrag klar!
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Slekters gang

Gudstjenester

Døpte:

Lurøy prestegjeld desember 2006 – april 2007

Vi er dessverre
ikke fullstendig
oppdatert.
Men vi skal
skrive en fullstendig liste i
neste menighetsbladet.

Døde gravlagt:
ALDERSUND KIRKE:
10.01.07
Alfred Edvardsen
TRÆNA KIRKE (GRAVLAGT):
12.01.07
Jørgine Eline Sørhaug
MOFLAG KIRKE:
20.01.07
Jørgen Klæbo
TRÆNA KIRKE (GRAVLAGT):
31.01.07
Helma Agnete Antonsen
STORSELSØY-HESTMONA:
06.02.07
Ole Vilhelm Hitmand Hansen
TRÆNA KIRKE (GRAVLAGT):
21.02.07
Augusta Hansine Petra Sjøset
MOFLAG KIRKE:
22.02.07
Laura Alvilde Pettersen
LURØY KIRKE:
25.02.07
Odd Einar Johansen

DATO

DAG

KIRKE

KL.

GUDSTJENESTE

18/3
24/3
25/3
1/4

4.s.i. faste
Lørd. før MB
Maria Budsk.
Palmessøndag

5/4
6/4
8/4
9/4
9/4

Skjærtorsdag
Lang-fredag
1.påskedag
2. påskedag
2. påskedag

Moﬂag
Lovund
Lurøy
Aldersund
Selvær
Træna
Moﬂag
Lovund
Lurøy
Træna
Lovund

11.00
19.00
20.00
11.00
11.00
16.30
18.00
11.00
11.00
11.00
11.00

15/4
22/4
22/4
29/4
5/5
5/5
12/5
12/5
17/5
17/5
26/5
27/5
27/5

1.s.etter påske
2.s.etter påske
2.s.etter påske
3.s.etter påske
4.lørd. e.påske
4.lørd. e. påske
5.lørd..e.påske
5.lørd..e.påske
Kristi himmelf.
Kristi himmelf.
Lørd. før pinse
1.pinsedag
1.pinsedag

Storselsøy
Kvarøy
Sørnesøy
Moﬂag
Træna
Lovund
Moﬂag
Lurøy
Lurøy
Træna
Aldersund
Lurøy
Nesøy

11.00
11.00
11.00
12.30
11.00
14.00
12.30
15.00
Ca 12.00
Ca
11.00
11.00
11.00

28/5
3/6

2.pinsedag
Treenighetss.

??
11.30

10/6
10/6
17/6
17/6
24/6

2.s.etter pinse
2.s.etter pinse
3.s.etter pinse
3.s.etter pinse
4.s.etter pinse

Lovund
BratlandsTjønna
Lurøy
Træna
Moﬂag
Aldra
Lovund

Høymesse
Dåpsgudstjeneste
Meditasjons-gudstjeneste
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Nattverds-gudstjeneste
Pasjonsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytids (dåps)
gudstjeneste
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Konﬁrmasjon
Konﬁrmasjon
Konﬁrmasjon
Konﬁrmasjon
Nasjonaldag
Nasjonaldag
Konﬁrmasjon
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstj.
m/Konﬁrm.
Høytidsgudstjeneste
Friluftsgudstjeneste

11.00
11.00
12.30
11.30
11.00

Tur?
Høymesse
Høymesse
Tur
Høymesse St. Hans

Bibel•Quiz
Tall i Bibelen:
1
2
3
4

De som gjerne vil være med som
bøssebærere, kan være så vennlige og ta kontakt med presten
Georg (472 52 192).

SVAR

Seks
Ti, Moses
Førti
Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika,
Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai,
Sakarja, Malaki (det er tolv profeter)
5 Fire. Matteus, Markus, Lukas, Johannes
6 To. Du skal elske Herren din Gud av hele
ditt hjerte og av hele din sjel og av all din
forstand.
Dette er det største og første bud. Men et
annet er like stort: Du skal elske din neste
som deg selv.

Det Gamle Testamente:

1 De laget en gull kalv. Danset rundt den og
tilba den.
2 Plutselig snakket alle forskjellige språk. De
kunne ikke forstå hverandre.
3 Salme 119
4 Ti plager: 1. Nilen forvandles til blod. 2.
Frosker. 3. Mygg. 4. Klegg.
5. Dyrepest. 6. Verkebyller med blemmer over
folk og fe. 7. Haglvær.
8. Gresshopper. 9. Mørke. 10. Alle førstefødte skal dø.
5 Jesaja
6 Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium

