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Siste nytt fra Trosopplæringsreformen
I forbindelse med at vi er valgt ut som
prosjektområde for trosopplæringsreformen arrangerte samarbeidsenheten
LUNTRØ (Lurøy, Nesna, Træna og Rødøy) en idédugnad i januar. Målsetningen
var å samle en ansatte og frivillige for
sammen å lære mer om bakgrunn for
og innholdet i trosopplæringsreformen,
for så å tenke høyt om hvordan vi kan
gjøre trosopplæring i vårt område.
Kristine Aksøy fra trosopplæringssekretæriatet dro linjene frem til trosopplæringsreformen ble vedtatt i stortinget, og
målbar trosopplæringreformens visjon
(se egen boks). Hun understrekte også
at trosopplæringen har som mål at den
døpte skal leve i sin dåp gjennom å lære
å kjenne den treenige Gud som de er
døpt til. Det er viktig at når barna blir
18 år, så skal de kunne se på livet sitt
og se at kirken har vært tilstede jevnlig
på en god måte i alle disse årene.
Kristine Toft Rosland dro opp gren-

segangen mellom
trosopplæring og
skole-kirke
samarbeidet og skisserte hvilke muligheter som ligger
der. Kari Økland,
prosjektleder
for
trosopplæringsprosjektet i Hemnes fortalte om deres trosopplæringsarbeid for barn mellom 1-18
år. Etter å ha fått mange innspill på hva
som faktisk er mulig, var det tid for å
sette oss ned å tenke kreativt på hva
vi har lyst til hos oss. Det kom mange
gode forslag, blant annet: Kjøkkenhage
–arbeide opp jordlapp og så ulike frø
som utgangspunkt for trosopplæring,
kirkeuke (konsentrert aktivitet for barn
og voksne på et sted over noen dager/
en helg), barnekor med felles konsert,
friluftsaktiviteter, LysVåken, gudstjenestearbeid og samlinger knyttet til guds-
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tjenestene, familieleir, barnekrok i hver
kirke m.m.
Etter en deilig lunsj på Havnekroa
satte vi kursen for Lurøy kirke der vi
ble møtte av noen av barna som deltok
på LysVåken i Lurøy i november. De
sang for oss, og deltakerne måtte ﬁnne
løsningsord på rebuser som LysVåkenebarna fortalte mer om. Så hadde vi
en påskevandring med undertegnede
utkledd som Sakkeus. En påskevandring
er en gjennomgang av de ulike dagene i
påsken ved hjelp av bevegelse i kirkerommet, sanger, fortelling og rekvisitter.
Til sist lagde vi en Kristuskrans hver,
mens Chris Eva spilte for oss på orgelet.
Det ble en mangfoldig dag med mange
inntrykk!
Trosopplæringsprosjektet jobber videre. For tiden er det den formelle strukturen det jobbes med. Styringsgruppas
første møte er 20. februar, og det blir
spennende å se hvordan veien går videre for prosjektet vårt. Jobben er derfor
både spennende og utfordrende, så følg
med!
Christine Holmsen Lindbjør
Visjon
En raus og
tydelig kirke
hvor barn og
unge får hjelp
til å leve livet
i tro, håp og
kjærlighet.

”Jeg er en
seiler på
livets hav”
Strofen er kjent fra salmen som ofte
brukes i kirken. Salmen har gode bilder
som mange kan kjennes seg igjen i.
Livet kan by på mange slags utfordringer. Utfordringer som vi selv kan styre
oss inn i og utfordringer vi kan havne i
uforskyldt.
På seilasen fra dåpen til ”himmerik”
har vi med oss et løfte som ble gitt oss i
dåpen.
I dåpen sier Gud: ”Og se Jeg vil

være med deg alle dager inntill verdens
ende.”
Selv om min båt er så liten, og havet
så stort, så har Jesus grepet vår hånd.
Guds hånd dytter oss aldri bort fordi vi
ikke er gode nok. Nei, Guds hånd er en
nådig hånd som alltid er full av velsignelse.
Gud velsigne deg.
Hilsen Anders Rosland
Soknepresten i Lurøy

Mål for trosopplæringen
Vi skal utvikle en systematisk trosopplæring som fremmer kristen tro,
gir kjennskap til den treenige gud og
gir hjelp til livstolkning og livsmestring for aldersgruppen 0-18 år, uansett funksjonsnivå
(Fra strategiplan for den norske
kirke 2005–2008)
Verdier
Troverdig. Raus. Omsorgsfull. Engasjerende. Nyskapende
Grunnholdning
Vi deler med hverandre: Troen og
undringen, kristne tradisjoner og
verdier, opplevelser og fellesskap,
håpet om en bedre verden
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Kirkevalget 2009 –
noe for deg?
Kirkevalget som skal foregå 13. og 14.
september er historisk. For første gang
skal alle landets menigheter arrangere
valg samtidig med Stortingsvalget. Nytt
er det også at samtlige stemmeberettigete – cirka 3,1 millioner nordmenn
– bestemmer hvem som blir medlemmer
av Kirkemøtet.
Det legges opp til rekordmobilisering
i forbindelse med nominasjonsarbeidet
denne våren. Målet er å få 30 000 medlemmer i Den norske kirke til å stille til
valg. Det store antall kandidater trengs
til de 1280 menighetsrådene over hele
landet. Og fordi det for første gang er
direktevalg til bispedømmerådene og
Kirkemøtet, trengs også ca 230 gode
kandidater til disse vervene.

Mer informasjon
ﬁnner du på
www.kirkevalget.no
www.kyrkjevalet.no
www.girkovalga.no
www.girkkovalga.no
www.gaerhkoeveeljeme.no
Ved å kontakte det lokale menighetskontoret, kan du få mer informasjon om
hva menighets-rådet i din lokale menighet er opptatt av og hvordan det arbeider. Du hører hjemme i menigheten der
du er registrert i folkeregisteret.

”Alle, alle
vil vi ha med”

Omtrent 3,1 millioner nordmenn vil ha
rett til å avgi sin stemme 13.-14. september. Alle som er
døpt og dermed er
medlemmer i Den
norske kirke, vil få
valgkort i posten
– et kort som gir
deg lokal informaUTGIS AV MENIGHETSRÅDENE
sjon om hvor du kan
Kirkekontor Lurøy: Tirsdag – torsdag: kl.10.00 – 14.00
stemme og hvem du
tlf. 75 09 15 30 fax 75 09 15 38
kan stemme på. Dersom du mottar dette
Giro: 4513.37.15804
valgkortet og ikke er
For å melde dødsfall utenom Ring : 415 48 180
medlem i Den norkontortiden :
ske kirke, kan du
Kirkekontor Træna: tlf. 75 09 52 12 fax 75 09 52 13
returnere valgkortet
og be om at denne
Kirkevergen i Træna Randi Jørgensen tlf: 75 09 52 12
feilen i kirkens medMenighetssekretæren i Lurøy: Ida Buschmann tlf. 75 09 15 34
lemsregister blir retsekr@luroy.kirken.no
tet.

Still til valg – og
gi kirken et godt råd!

Menighetsblad for Lurøy,
Træna og Aldersundet

”Tider skal
komme, tider
skal henrulle”
Demokratiprosessen i Den norske kirke
innebærer at kirkevalget i høst gir deg
som velger langt større innﬂytelse på
hvem som skal styre kirken i tiden fremover. Flere spennende endringer gir de
3,8 millioner medlemmene i Den norske
kirke større medbestemmelsesrett. De
største forskjellene er følgende:
• Det er økt bruk av direktevalg – velgerne skal kunne stemme direkte på
kandidater til bispedømmeråd/Kirkemøtet (kirkens øverste representative
organ) – disse er hittil valgt av medlemmene i menighetsrådene
• Du kan avgi stemme samtidig med
stortingsvalget – kirkevalget skal foregå
samme dag og nærheten av de offentlige stemmelokalene
• Du har stemmerett også som 15, 16,
eller 17-åring - hele sju årganger er førstegangsvelgere i år
• Kandidatene velges for to år – dette
er et forsøksvalg hvor de valgte sitter i
kun to år. Nytt valg er allerede i 2011,
samtidig med kommune- og fylkesvalg.
Alle disse endringene er viktige
skritt på veien fram mot målet om økt
demokrati i kirken. Dette igjen vil legge grunnlaget for en grunnlovsendring
fra 2012 der paragrafene som regulerer
forholdet mellom Konge, stat og kirke
endres.
De siste årene har valgoppslutningen
ligget på 4,2 %. Både vi i kirken og politikerne har tro på at langt ﬂere vil putte
sin mening i stemmeurnene blant annet
på grunn av de endringene vi har nevnt
her.

Kirkevergen i Lurøy Bitten Lunde tlf: 75 09 15 30
kirkeverge@luroy.kirken.no

Organist i Lurøy/ Træna/ Aldersund: Chris Eva mobil: 954 41 427
ceva@luroy.kommune.no
Organist i Lurøy/ Træna/ Aldersund: James E. Storms mobil: 901 88 941
Soknepresten i Træna og Aldersund: Christine Holmsen Lindbjør
tlf. 75 09 15 32
ta.sokneprest@luroy.kirken.no
Soknepresten i Lurøy: Anders Rosland tlf. 75 09 36 26
sokneprest@luroy.kirken.no

Kirketjenere/gravere:
Annvei Engseth, Bratland: tlf. 75 09 32 30
Tormod Johansen, Lovund: mobil 480 23 097
Karstein Pedersen, Lurøy: tlf. 75 09 37 20 mobil 975 68 671
Bjørn Tore Ressheim, Sleneset: mobil: 950 27 084
Ruth Lomøy, Sleneset tlf. 75 09 42 16
Børge Ludviksen, Træna: mobil: 416 38 691
Redaktør: Anders Rosland
sokneprest@luroy.kirken.no
Redaksjon: Staben på kirkekontoret

Ny Liturgi
og nye
salmer
De siste månedene har vi
prøvd ut nye liturgiske ledd og
noen nye salmer i gudstjenestene.
Både prester og andre har vært
spent (og forvirret) og forsøkt
å tilpasse seg det nye.
Onsdag den 18. februar hadde
organister og prester et møte
hvor la en slagplan for hvordan vi kan prøve ut enda ﬂere
nye salmer. Dette betyr at vi i
gudstjenestene fremover vil
øve på nye salmer i tillegg til
de gamle gode.

Givertjenesten til
menighetsarbeidet
Fortsatt er det mulig å bli
fast eller sporadisk giver til
menighetsarbeidet i menighetene våre.
Hvis du ønsker å gi gaver
kan du benytte følgende
kontonr: 4513 37 15804
Husk å spesiﬁser hvilken
menighet du ønsker å gi
pengene til og evt. hvilken
aktivitet som skal støttes.
På vegne av menighetsrådet takker vi for støtten.
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Pepperkakehus konkuranse

Klart vi kan!

Årets vinnerbilde:
Fra Venstre: Tirill Cornelia Olsen,
Jonas Sebastian Buschmann Sveum,
Aurora Maria Olsen,
Vi gratulerer de gode husbyggerne.

Menighetsrådet arrangerer
seilkurs for barn og unge.. Bispevisitas

høsten 2009
Den 14. til 18. oktober 2009 blir det
igjen bispevisitas i Træna, Aldersund
og Lurøy menigheter. Programmet for
dagene er ennå ikke fastlagt. Mer informasjon kommer i neste nummer av
menighetsbladet.

Utover våren tar menighetsrådet i Lurøy
sikte på å arrangere seilkurs for barn
og unge.
Den første optimistjollen er allerede
kjøpt inn på bruktmarkedet for 10 000
kr og ligger ferdig rigget på Onøy.
Vår geograﬁ er meget godt tilrettelagt
for seiling. Det blåser stadig. Noen ganger blåser det både hatter og ”høyballer”, men disse dagene kommer vi til å
holde oss på land. Mens de dagen med

moderat vind er det ﬂott å seile. Miljøvennlig er det også.
Kirken har nå både utstyr og kunnskap til å drive seilkurs med erfarne
kursledere. I første rekke ønsker vi denne sesongen å gi kursing i seiling med
optimist jolle. Videre er det gode muligheter for kurs i windsurﬁng.
Følg med på oppslag på butikkene
nær der du bor. Vi vil forsøke å holde
nybegynner kurs ﬂere steder i kommunen vår.

MINNEKORT
til salgs kr 50.Kan kjøpes hos Normann Nilsen på
Sleneset og via Torﬁnn Nilsen på Onøy/
Lurøy
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Gudstjenester

Slekters gang

Lurøy prestegjeld mars – august 2009

Døpte:
Lovund kirke:
23.11.08 Selma Elise Nilsen

Lurøy kirke:
31.12.08 Noah Levi Greger Edvardsen
11.01.09 Julian Oliver Johansen Nordås

Begravelser/Bisettelser:
Konsvik Bedehus:
Anna Petrine Østrem
Hans Meier Bjørnø

02.12. 2008
06.01. 2009

Aldersund kirke til
Konsvik Kirkegård:
Judith Olea Aspdal

23.01. 2009

Lurøy kirke:
Ester Marie Andersen

12.12. 2008

Aldersund kirke:
Gudrun Antonsen

20.01. 2009

Sandnessjøen Kirke til
Sandnes Kirkegård
Alma Gjertine Johansen 07.01. 2009

Træna kirke
Edvard Bergvall Iversen 04.02. 2009
Karen Eldri Holmen
13.02. 2009

Bisettelse Lurøy kirke:
Anne Marie Arntsen

20.02. 2009

Hva er kirken?
Hvem er
menigheten?
Kirken er for alle mennesker som ønsker
å være en del av den. Det er dåpen som
gir medlemskap i kirken. Menigheten er
alle medlemmene av Den norske kirke
som bor innenfor menighetsgrensene.
Menigheten skal være et trygt fellesskap med åpne relasjoner, slik at den
blir et møtested for tro, kultur og hverdagsspørsmål. Din lokale kirke skal
være med på å bygge nettverk i lokal-

01.mars
08.mars
08.mars
15.mars
29.mars
05.april
09.april
10.april
12.april
12.april
19.april
19.april
19.april
26.april
02.mai
09.mai
09.mai
17.mai
17.mai
21.mai
23.mai
23.mai
30.mai
31.mai
06.juni
07.juni
14.juni
21.juni
28.juni

1.s.i faste
2.s.i faste
2.s.i faste
3.s.i faste
5.s.i faste
Palmesøndag
Skjærtorsdag
Langfredag
1.påskedag
1.påskedag
1 s.e.påske
1 s.e.påske
1. s.e.påske
2. s.e.påske
3 s.e.påske
Lørdag
Lørdag
Grunnlovs-dagen
Grunnlovs-dagen
Kr.H.fartsdag
Lørdag
Lørdag
Pinseaften
1.pinsedag
Lørdag
Treenigh.søndag
2 s.e.pinse
3. s.e.pinse
4. s.e.pinse

Aldersund
Lurøy
Lovund
Moﬂag
Træna
Aldersund
Moﬂag
Lovund
Træna
Lurøy
Moﬂag
Sør Nesøy
Kvarøy
Lovund
Træna
Lurøy
Selvær
Lurøy
Træna
Onøyfjellet
Moﬂag
Lovund
Nord Nesøy
Aldersund
Træna
Lurøy
Moﬂag
Lovund
Lurøy

ca 13
ca 12
12.00
13.00
13.00
13.00
11.00
13.00
11.00
12.00
11.00
11.00

05.juli
05.juli
12.juli
12.juli
19.juli
26.juli
29.juli
09.aug
09.aug
16.aug

5. s.e.pinse
5 s.e.pinse
6 s.e.pinse- Aposteldag
6.s.e.pinse- Aposteldagen
7. s.e.pinse
8. s.e.pinse
Olsok
10. s.e.pinse
10. s.e.pinse
11. s.e.pinse

Konsvik bedehus
Stuvland
Moﬂag
Lurøy
Sanna
Lovund
Petter Dass kapellet
Aldersund
Lurøy
Aldra

11.00
16.00
12.00
19.00
12.00
11.00
20.00
18.00
11.00
11.00

samfunnet. Den skal gi mennesker tilhørighet og fellesskap. Kirken skal ha rom
for folk som vil gi av sin tid for andre,
og for folk som mest av alt har behov
for å ta imot.
Menighetsrådet har et ansvar for det
som skjer i menigheten, og skal være
med på å skape en levende kirke, som
er åpen for alle. Sammensetningen
av menighetsrådet har betydning for

11.00
11.00
18.00
12.00
11.00
11.00
17.00
11.00
11.00
11.00
12.00
11.00
14.00
11.00
12.00
13.00

Høymesse
Høymesse
Kveldsgudstjeneste
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Konﬁrmantleir
Konﬁrmasjon
Konﬁrmasjon
Festgudstjeneste
Festgudstjeneste
Friluftsgudstjeneste
Konﬁrmasjon
Konﬁrmasjon
Konﬁrmasjon
Konﬁrmasjon
Konﬁrmasjon
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse50 års konﬁmanter
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Kveldsgudstjeneste
Høymesse
Høymesse
Olsok
Kveldsgudstjeneste
Høymesse
Høymesse

menigheten, lokalsamfunnet og for hele
kirken. Dersom du er medlem av Den
norske kirke er kirkevalget ditt valg.
Høsten 2009 er det kirkevalg – og du
inviteres til å være med på å forme din
kirke. Over 10000 medlemmer skal velges til rundt 1200 menighetsråd og 11
bispedømmeråd.

