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Andakt og pizza

Konglekorset

D

et nærmet seg påske, og jeg
skulle ha årets skolegudstjeneste med barneskolen. Jeg hadde
på forhånd vært innom klassene og
oppfordret elevene til å lage påskesymboler som vi kunne pynte kirken med
til høytiden, og gledet meg skikkelig til
å møte både elevene og lærerne igjen.
Ville de ha noe med seg?
Og gjett om forventningene ble oppfylt. Fra hver eneste klasse ble prosjektarbeidene båret fram, ﬂotte ting, og
kirkerommet ble pyntet til fest.
Det klassearbeidet som imidlertid
gjorde sterkest inntrykk, var laget av en
fjerdeklasse, og besto av to bjørkepinner formet til et kors og dekorert med
furukongler. Da jeg holdt det ﬂotte korset opp slik at alle kunne se det, rakte
en av de som hadde vært med på å lage
korset, opp handa og gav meg en av de
sterkeste påskeprekenene jeg har lyt-

tet til. Han sa: ”Vi ville ikke at korset
skulle være nakent, for det var så trist,
og derfor surret vi kongler til det. Og
vet du hvorfor? Jo, for selv om konglene
ser døde ut, så ligger det frø inne i de,
og dersom de frøene ramler i bakken,
så kan de begynne å vokse, og så blir
det trær av de og.” Alt dette hadde en
fjerdeklassing fått med seg, og det er jo
nettopp dette som er påskens budskap.
En måtte dø for å gi andre liv. Undres
du over at jeg kjente meg lykkelig og
varm?
Da Jesus hang naglet til korset,
skjønner jeg godt om gjerningsmennene betraktet han som en ”kongle”,
- tørr, død og utrangert. De var ferdig
med ham. Og jeg skjønner dem. Vi har
så lett for å tenke at dødt er dødt. Men
påskebudskapet forteller om det som
bryter tankerekken. Og derfor synger
vi da også i påskens høytidsvers: ”Han
var død, men se han lever”, eller med
salmedikteren Svein Ellingsen i hans
påskesalme, - og vi skulle nesten tro
med utgangspunkt i konglekorset:
”Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Livet lå gjemt i et jorddekket frø”.

67. årgang
Fredag 18 januar startet skolelaget
på Onøy/Lurøy opp etter jul.
Leder er Arnﬁnn Hamar. Han ønsker
å få til et godt fungerende skolelag hvor ungdommen har det
bra. Andakt og mat er noen av
ingrediensene. I andakten snakket han om nærhet til Jesus.
Hjemmelaget pizza var på
menyen.
Hamar er sterkt opptatt av å
nå ﬂest mulig med budskapet,
og er stadig på farten for å lære
mer. I skrivende stund beﬁnner
han seg på kurs i Tromsø på
bibelskolen.
For at skolelaget skal fungere er det behov for samarbeid
med ﬂere parter. Leirfjorden
og Lovund er blant de plasser
hvor han har kontakt med ungdomsarbeidere, og det er diskutert blant annet felles arenaer,
besøk av talere og møte med
andre ungdommer. Det foregår
også samtaler med sognepresten i Lurøy som har god erfaring med ungdom. Ungdommen
selv ser positivt på et slikt opplegg.
Jesus var død, men han seiret over
døden. Han sto opp igjen og lever i dag.
Dette er påskens budskap til oss. Ja sier
Ellingsen:
”Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Du som var død er vår Herre i dag!
Kristus, du lever og står ved vår side
her hvor vi rammes av jordlivets slag.
Selv om vi føler oss svake i verden,
bærer vi med oss et grunnfestet håp:
Livets oppstandelse påskedagsmorgen,
underet, skjedde på ny i vår dåp.
Løftet står fast når vår framtid er truet:
Ingen skal rive oss ut av Guds hånd!
Engang skal Gud få sin skapning tilbake. Verden bli frigjort fra ﬁendens
bånd”.
Påskebudskapet er derfor ikke bare
et budskap om kors og død, men enda
mer om seier og liv, og Svein Ellingsen
avslutter da også salmen med ordene:
”Se, i oppstandelsens tegn skal vi
leve. Se, i oppstandelsens lys skal vi
dø”.
Birger Bentzen
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ra kirkas hold settes det
nå et sterkt fokus på
miljø og rettferd. Kirka
vil ikke sitte på gjerdet å se
at jorda blir stadig vekk mer
forsøplet. Fokuset på rettferd
har nok vært mer tydelig i
diakonitjenesten, frivillighetsarbeid for å nevne ett par.
Kirkas miljøproﬁl kan synes
å komme litt brått på enkelte
kirkemedlemmer som mener
fokuset på Jesus blir mindre.
Kirka som sådan ønsker en
sterkere miljøproﬁl og selv om
der kan være uenigheter blant
kirkas medlemmer på også
denne saken er det ingen tvil
om at forsøpling og uvettig
forbruk ikke akkurat fører til
noe positivt for verken denne
generasjonen eller neste generasjoner. I samtale med Torill
Nordås tar vi opp temaer som
har med miljø og forbruk.
Torill Nordås er født og
oppvokst på Lurøy og gift
med Birger Johannessen, også
en ildsjel. Sammen driver de
Rådhusplassen overnatting på
Lurøya. Hun har fra barnsben
av fått høre av sine foreldre
og besteforeldre hvor viktig
det er å ta vare på det man
har. På Rådhusplassen har
ekteparet Nordås/Johannessen vært bevisste i forhold til
strømforbruk og kostnader. De
har anskaffet seg varmepumpe
og bruker kildesortering med
dunker for mat, papir og
restavfall. Også ute hadde de
en egen dunk for papir, men
den måtte de fjerne etter å ha
funnet andre ting enn bare
papp. Torill og Birger har hatt
en god sesong siden de startet

i fjor vår. Men hun er overrasket over at bevisstheten rundt
det å kildesortere ikke er kommet lenger. Hun ser stor forskjell på folk, noen er vant og
andre er det ikke.
Hjemme ved Lurøysjyen
har de to kompostbinger.
Kompost har hun drevet med
i en tiårsperiode og synes det
fungerer bra. I hagen bruker
hun kun biodynamiske midler
og har fått en del tips av den
eldre garde om hvordan man
skal holde bær og grønnsaker
ren for skadedyr. Hun tipser
undertegnede om Brapro i
Aldersund på innlandet som
lager kompostbinger.
Torill er også opptatt av det
materielle på en ikke-materialistisk måte. Hun kjøper gjerne
brukte møbler, eller bytter.
En av deres kjøreregler er at
jo mer man bruker, jo mer
forbruker man, og mer søppel
blir det. Onøy/Lurøy har nå i
noen år hatt miljøstasjon ved
Håkon Lund AS, landhandel.
Det er hun svært glad for, og
synes denne fungerer bra. Det
eneste hun savner nå er en
byttesentral, eller en bruktbutikk. Når garasjen i Lurøysjyen
er ferdig har hun planer om
et garasjesalg. Det er ikke så
mye møbler, men bøker, klær
og husgeråd, noe til nytte, og
noe til pynt. Da skal i alle fall
undertegnede gå. Torill lover
å sette opp tydelige plakater
slik at de som ønsker det har
mulighet til å komme.
Tips til en mer miljøbevisst
og forbrukervennlig hverdag
www.gronnhverdag.no
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Ett år
etter
forrige
ordinasjon
Det er gått vel ett år siden
Bjørn Eirik Bjerkreim-Bentzen ble ordinert i Lurøy kirke.
Han er nå tilsatt som kapellan
i Nesodden, og vi tar telefonen for å høre hvordan han
ser tilbake på ordinasjonsdagen og tiden etter.
”Jeg syntes det var utrolig sterkt å få bli ordinert i
samme kirken som jeg tjueåtte år tidligere ble døpt i,
sier Bjørn Eirik. Det var fantastisk godt å få være omgitt
av familie, slekt og venner, og
samtidig se så mange kjente
ansikt både fra Lurøy, Nesna
og Sandnessjøen. Og i dag
har jeg lyst til å takke Lurøy
menighetsråd som gjorde
ordinasjonen mulig. Jeg har
samtidig lyst til å sende en
spesiell takk til de sangerne
og musikerne som stilte opp
og gjorde ordinasjonsgudstjenesten til den ﬂotte opplevelsen den ble”.
Du er nå tilsatt i Nesodden. Hvordan har det vært å
komme dit?
”Det har vært ﬁnt. Vi er
en ganske stor stab, med tre
prester, ungdomsarbeider
og ﬂere frivillige. Og jeg er
spesielt begeistret for det trosopplæringsprogrammet som
vi har, nemlig ”Forbruk, miljø
og rettferd”. Jeg ser på dette
som en av de største utfordringene i vår tid.
Ellers har jeg giftet meg,
og sammen med kona mi
kjøpt rekkehus på Alvern.
Noe som igjen betyr at vi trives og sikkert kommer til å
bli her ei stund.”
Men hvordan er det? Har
du hørt at det blir ny ordinasjon i prestegjeldet, 6.april?
”Ja, det har jeg, og jeg sender en hjertelig hilsen til den
nye soknepresten i Træna og
Aldersund og ønsker henne
og familien hennes en god og
velsignet dag, og lykke til i
tjenesten”

Pepperkakehus
konkurransen
Vi ﬁkk inn ﬂotte forslag. Juryen
la vekt på kreativitet, presisjon
og innsats. Her ser dere bilder av
ﬁre ﬂotte hus som deltok i konkurransen:
Vinnerne får en hyggelig hilsen i posten. Takk for mange
ﬂotte hus. Det eneste vi ønsker
oss mer av er smaksprøver fra
rivningsarbeidet. Red.
Øverst: Barna på lilleavdelingen
i Lurøy barnehage deltok med
dette huset: Fra venstre: Sølve
Andreas, Kasper, Halvard, Hanna og Leah
Innfelt i oval: Kløverheimen ﬁkk en
hyggelig gave fra
Moﬂag skole i år.
Til høyre: Laget av
Tina Ingebriktsen,
Freddie Olsen
og Mikael Ingebriktsen
Nederst: Laget av
Mathilde, Egil og
Charlotte.
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Gudstjenester

Slekters gang

Døpte:

LURØY KIRKE
Saga Lomahaug Risøy
31/12 2007
Mina Madelen Harr Stücken
31/12 2007

Vigde:
LOVUND KIRKE
Hydin Amata Guarino &
Geir Håkon Mindrum
29/12 2007

Lurøy prestegjeld 2. kvartal 2008

2.mars
9.mars
16.mars
20.mars
21.mars
23.mars
24.mars
30.mars
6.april

Døde:
MOFLAG KIRKE
Oskar Martin Olsen

14/12 2007

13.april

LURØY KIRKE
Elly Petrine Johansen
Sverre Anstein Iversen
Gudrun Stoksvik

28/12 2007
04/01 2008
08/01 2008

20.april
27.april

Konﬁrmasjon
på høsten?
Går det an? Ja det går an, men vi har ikke
gjort det før. Vi leker med tanken på om det
i fremtiden, i tillegg til ordinær konﬁrmasjon
på våren (mai/juni), også skal bli mulig å bli
konﬁrmert på høstparten. Dette er tenkt som
et alternativ til de som ser det praktisk med
høstkonﬁrmasjon.
Er dette aktuelt for deg, tenk gjerne over
saken. Vi ønsker tilbakemeldinger på dette
til menighetskontoret. Send gjerne mail til
sokneprest@luroy.kirken.no hvis du ønsker å
si din mening. På forhånd takk.
Vennlig hilsen soknepresten
i Lurøy, Anders Rosland

Konsert med
OPERAKORET
fra Mo i Rana
Det blir konsert med
operakoret fra Mo i Rana
i Lurøy kirke lørdag 26/4 08 kl 18.00.
De vil fremføre ”kirkeperler.”
Solist:
Mezzosopran Siv Oda Hagerupsen
Chris Eva
Dirigent: Bente Hoff

3.mai
10.mai
11.mai

17.mai
24.mai
31.mai
1.juni
7.juni
8.juni
15.juni
29.juni

4.s.i.faste.

Aldersund 11.00 Høymesse
Træna
11.00 Høymesse
Maria budsk.d. Lurøy
11.00 Høymesse
Palmesøndag Moﬂag
12.30 Høymesse
Skjærtorsdag Lovund
18.00 Nattverdsgudstjeneste
Langfredag
Aldersund 11.00 Pasjonsgudstjeneste
1. påskedag
Lurøy
11.00 Høytidsgudstjeneste
Træna
11.00 Høytidsgudstjeneste
2. påskedag
Træna
11.00 Høytidsgudstjeneste
1.s.e.påske
Moﬂag
12.30 Høymesse
2.s.e.påske
Træna
11.00 Ordinasjonsgudstjeneste
Ordinasjon av Christine Holmsen Lindbjør
v/biskop Tor B. Jørgensen og
prost Olav Rune Ertzeid.
Gudstjenestene i Aldersund og Konsvik
denne dagen legges til Træna.
3.s.e. påske
Træna
11.00 Ungdoms-gudstjeneste
Lurøy
11.00 Høymesse
4.s.e.påske
Moﬂag
12.30 Høymesse
5.s.e.påske
Lovund
11.00 Høymesse
Nesøy (sør) 11.00 Høymesse
Kvarøy
14.00 Høymesse
6.l.e.påske
Aldersund 11.00 Konﬁrmasjon
Pinseaften
Moﬂag
12.30 Konﬁrmasjon
1. Pinsedag
Lurøy
11.00 Konﬁrmasjon
Selvær
11.00 Høytids-gudstjeneste
Træna
17.00 Høytids-gudstjeneste
Grunnlovsdag Lurøy
Fest-gudstjeneste
Træna
Fest-gudstjeneste
2.l.e.pinse
Lovund
11.00 Konﬁrmasjon
3.l.e.pinse
Nordnesøy 11.00 Konﬁrmasjon
3.s.e.pinse
Silavatnet
11.30 Frilufts-gudstjeneste
4.s.e. pinse
Træna
11.00 Konﬁrmasjon
4.s.e. pinse
Lovund
11.00 Høymesse
5.s.e.pinse
Moﬂag
12.30 Høymesse
7.s.e.pinse
Lurøy
11.30 50 års konﬁrmanter
Stuvland
16.00

Kirkens Nødhjelps

FASTEAKSJON
tirsdag den 11. mars
Ta godt i mot våre ungdommer
som også i år er bøssebærere.
Årets aksjon heter ”Fra drøm til
virkelighet”
Ved å gi 100 kr gir du nok til
varmende tepper til en hel familie i Etiopia. Mange har fått husene ødelagt av bomber, og trenger
hjelp til å holde varmen.
Ved å gi 150 kr gir du nok til å
gi mat til en ungdom på aktivitetshuset i Bagdad i Irak for en
måned. Her kan ungdommene

være trygge og slippe å være
redde for å bli truffet av bomber
eller skudd.
Ved å gi 350 kr gir du nok til
å la en ungdom gå på yrkesskole
i Jerusalem i en måned. På skolen lærer de ikke bare å bli gode
håndverkere, men også hvordan
de kan være med å skape fred i
landet.
www.kirkensnodhjelp.no/
fasteaksjonen

