Menighetsblad
for Lurøy, Træna
og Aldersundet
Nr. 1

Mars 2010

69. årgang

James Storms 1948-2010

Fotograf: Anne Westrem

S

James Storms, organist i Lurøy og Træna,
er død. Han ble 61 år.
James kom opprinnelig fra Canada.
Han vokste opp i Ontario og ble utdannet organist ved Royal Canadian College of
Organists (1974). Senere jobbet han i 7 år
på Island, før han kom til Norge i august
2002.
James var 54 år gammel da han kom til
Lurøy; han var en godt voksen mann, klar
for et nytt eventyr. Han så fram til å bo på
Lovund og bidra til musikklivet, og han
ble fort en stor Lovundpatriot. Han trivdes
på øya; han følte seg hjemme her.
James var ansatt både som organist og
som musikkskolelærer. Som musikkskolelærer var han dirigent for kor og korps,
både på Lovund og Sleneset. Han deltok
regelmessig på musikkstund i barnehagen,
og hadde god kontakt med barnehagebarna.
Som organist jobbet James både i Lurøy
og Træna. Han var sterk knyttet til Lovund
kirke, og under bispevisitas i fjor høst fikk
James demonstrere orgelet her for Biskop
Tor B. Jørgensen. Det var James som fikk
ansvar for orgelprosjektet i 2004, da pipe-

Tanker på en lørdag...

iste lørdag i januar var det kursdag
på Onøy med Gjertrud Mortensen.
En god del mennesker hadde funnet veien dit for å høre henne snakke
om positiv tenkning. Vi fikk blant annet
høre mange eksempler fra hennes skolehverdag (hun er lærer på Ammerud
skole i Oslo) og om hennes samarbeid
med fotballspiller Dagfinn Enerly som
ble lam for noen år tilbake. Det var flott
å se at folk ble engasjert og berørt.
På samme tid var det interessant
for presten i meg at kjernen i Gjertrud
Mortensens budskap på mange måter
er kjernen av det jeg som prest ønsker å
formidler: Du er verdifull. Alle har noe
de kan bidra med. Et hvert menneske er
unikt og elsket; også av Gud. Velg det
positive. Gjør mot andre det du vil at
andre skal gjøre mot deg. Aksepter at
du har gjort feil og kan gjøre feil igjen.
Forlat oss vår skyld, så vi også kan forlate våre skyldnere. Vær raus i møte med
andre – Tro, håp og kjærlighet, men
størst av alt er kjærligheten. Det nåde-

fulle blikket både i møte med andre og
oss selv. Konsentrer deg om det du kan
gjøre noe med, begynn med deg selv.
Fjern bjelken i ditt eget øye, før du snakker om din brors flis i sitt.
Noen vil kanskje bli provosert og si:
Ikke bland religion i dette! Jeg vil si det
slik: Det er flott at ulike stemmer og
aktører løfter denne tematikken frem.
I løpet av dagen med Gjertrud Mortensen ble følgende utfordring gitt: Hva
kan du bidra positivt med i din krets?
Vi snakket i mindre grupper, før vi delte
synspunkter i plenum. Dette var noen
av innspillene: Å ta seg tid til å besøke
til hverandre selv om vi er travle, dele
gode erfaringer med hverandre slik at
andre kan dra nytte av det, fortelle hverandre hva vi setter pris på hos andre og
hva vi er flinke til (både barn og voksne), ikke snakke negativt om hverandre
og om initiativ, men heller støtte nye
tiltak og dem som våger å satse.
Hver krets trenger positive pådrivere
og fellesarenaer for å skape gode, positi-

ne fra det gamle pipeorgelet ble koblet til
et nytt digitalt orgel bestilt fra Nederland.
James var engasjert i orgelsaken, og var
stolt over resultatet. Det orgelet som står i
dag i Lovund kirke er et fint minnesmerke
for både Vigner Olaisen, som ga det gamle
pipeorgelet og ledet innsamlingsaksjonen
for det nye, og for James, som ledet prosessen til et verdig resultat.
Tormod Remøy var sokneprest i Lurøy
fra 1999-2006 og kjente James i fire år. Tormod sa følgende da han ble informert: “Jeg
har hatt et samarbeid med James som jeg
setter pris på. Han var grundig i sitt arbeid
både med gudstjenester og andre kirkelige
handlinger som vi hadde felles. Jeg vil gjerne sende en hilsen til menigheten når han
nå er gått bort.”
En minnesmarkering for James Storms
ble holdt i Lovund kirke fredag 5. februar
2010.
Kirkestaben og musikkskolen har mistet
en kollega som gikk bort for tidlig. Vi takker for samarbeid og vakre orgeltoner, og
vi lyser fred over hans minne.
Christopher Eva

ve og rause samfunn med plass for alle.
Da må vi ha fokus på menneskers selvfølelse. Vi vet at det gjøres best når vi er
små. Derfor er familien, barnehagen og
skolen selvskrevne arenaer. Jeg vil også
legge til kirken som en arena. I kirkens
tradisjoner og kjernebegreper ligger det
rike og for mange ukjente kilder. I troens verden handler det dypest sett om
å bli hel og fri (frelse betyr «fri hals»; og
bli satt fri) som menneske.
I Aldersund, Lurøy og Træna er det
sikkert ulike meninger om hva kirken
skal drive med. Noen mener kirken skal
holde seg til sermoniene. Jeg mener det
reduserer kirken. Vår trosopplæring skal
fremme kristen tro, gi kjennskap til den
treenige Gud, bidra til livstolkning og
livsmestring og utfordre til engasjement
og deltakelse i kirke og samfunnsliv.
Derfor skal kirken være en ressurs i
lokalmiljøet gjennom sermonier og livsriter, men også gjennom seilkurs, samlivskurs, rockegudstjenester osv.
Christine Holmsen Lindbjør
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Hva skjer
fremover?
Mini-Krik Sleneset og Kvarøy
I løpet av våren vil vi forsøke Mini KRIK på Kvarøy og Moflag.
MiniKRIK er ”søndagskole” på en ukedag – med hovedvekt på
gøy og moro for barn mellom 0 – 12 år. Større barn kan være
med som hjelpere sammen med de voksne. KRIK står for KRisten
Idretts Kontakt. Arrangementet er i regi av Lurøy menighet. Følg
med på oppslag.

Påskevandringsgudstjeneste
Palmesøndag feirer vi en annerledes gudstjeneste i Aldersund kirke kl. 11.00. Vi bruker hele kirkerommet og går gjennom påskens
ulike dager ved hjelp av musikk, fortelling og rekvisitter. Passer
godt for hele familien! Vi skal også dele ut 11-årsbok, ha menighetens årsmøte og kirkekaffe.

Lys Våken – Moflag. Dato: 10 – 11. april
Overnattingsleir i kirken på Moflag. Leiren begynner ca. kl. 18.00 i
Moflag kirke lørdag 10. april. Denne gangen forsøker vi å invitere
5. – 7. klassinger fra Aldersund, Moflag og Lovund til et felles ”LysVåken” arrangement. Vi sender ut innbydelser til aldersgruppene.
Dette blir veldig artig!

Barnekor?
Soknepresten i Aldersund og Træna har akkurat startet på en
videreutdanning i barnekorledelse. I den forbindelse sysler vi med
tanken om å jobbe med et prosjektkor på et eller flere steder. Kom
gjerne med innspill til ta.sokneprest@luroy.kirken.no, og følg med
på oppslag.

Barneklubb 0-6år
Ca. en lørdag i måneden kl. 11.30-13.00 er det klubb for barn mellom 0-6 år i Konsvik bedehus. Sang, lek og andakt/flanellograf.
Kontaktperson: Torhild Skjelstad, tlf. 920 58 328.

Barneklubb 6-12år
Denne våren starter det opp klubb for barn mellom 6-12 år enkelte lørdager på fastlandet. Sang, ulike aktiviteter og andakt/flanellograf. Kontaktperson: Åslaug Finseth, tlf. 75 09 25 14.

Søndagsskole på Træna
Noen søndager i løpet av våren blir det søndagsskole i Træna.
Følg med på oppslag. Kontaktperson: Elisabeth Holmen, tlf. 991
51 066.

Seilkurs
Onsdagsregattaer på Onøy kl. 17.00 fra prestegårdsnaustet fra 7.
april. Seilkurs andre steder: Følg med på oppslag.

Familiespeiding
Kr. Himmelfartsdag. Se oppslag når det nærmer seg.

Samlivskurs
Vi har søkt om midler fra Bufetat til å holde ett eller to samlivskurs i løpet av året. Kurset er på ca. 7 timer, og er et livssynsnøytralt kommunikasjonskurs for par som kalles PREP. Mer
informasjon finner du på: http://www.samlivssenteret.no/hva_er_
et_prep_kommunikasjonskurs Kontaktperson: Christine Holmsen
Lindbjør, tlf. 75 09 15 32.

Familieleir på Lurøya til sommeren
Hold av 12. – 15. august 2010. Da blir det familieleir på Lurøy.
Norges KFUK/KFUM sammen med folk fra Lurøy menighet er nå
inne i planleggingsfasen av leir. Arrangementet blir markedsført
over hele Norge via brosjyrer og på www.kfuk-kfum.no/side2412
Det blir aktiviteter for alle aldre fra 0 – 100: Seiling, fotball,
bading, andakter, underholdning, familiekor, fjellturer, musikk og
moro.

Menighetsblad for Lurøy,
Træna og Aldersundet
Utgis av menighetsrådene

Kirkekontor Lurøy: Tirsdag – torsdag: kl.10.00 – 14.00
tlf. 75 09 15 30 fax 75 09 15 38
Giro: 4513.37.15804
For å melde dødsfall utenom
kontortiden: Ring 415 48 180
Kirkekontor Træna: tlf. 75 09 52 12 fax 75 09 52 13
Kirkevergen i Træna Randi Jørgensen tlf: 75 09 52 12
randi.jorgensen@
trana.kommune.no
Menighetssekretæren i Lurøy: Lill Hansen, vikar tlf. 75 09 15 34
sekr@luroy.kirken.no
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
Soknepresten i Træna og Aldersund: Christine Holmsen Lindbjør
tlf. 75 09 15 31
ta.sokneprest@luroy.kirken.no
Soknepresten i Lurøy: Anders Rosland tlf. 75 09 15 31
sokneprest@luroy.kirken.no

Kirketjenere/gravere:
tlf. 75 09 32 30
mobil 480 23 097
tlf. 75 09 37 20 mobil 975 68 671
mobil: 950 27 084
tlf. 75 09 42 16
mobil: 416 38 691
Christine Holmsen Lindbjør
ta.sokneprest@luroy.kirken.no
Redaksjon: Staben på kirkekontoret

Annvei Engseth, Bratland:
Tormod Johansen, Lovund:
Karstein Pedersen, Lurøy:
Bjørn Tore Ressheim, Sleneset:
Ruth Lomøy, Sleneset
Børge Ludviksen, Træna:
Redaktør:
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Kveldsgudstjeneste
med Rockeklubben
Onsdag den 20. januar ble det
arrangert en flott gudstjeneste i
Lurøy kirke. Rockeklubben på
Onøy/Lurøy deltok med 5 innslag
i gudstjenesten. Det var strålende! Ungdommer med fullt band
og dyktige solister fylt kirken
med musikk. Taktfoten gikk seg
varm i kirkebenkene.
Mange hadde møtt frem. En
stor takk rettes til Dagfinn Johansen og Kjell Arne Kristiansen
som legger ned mye tid sammen
med ungdommene våre. Allsangen var ledet av Chris Eva med
Daniel Buschmann på trommer og Anders Rosland på kontrabass. Vi håper på flere slike
gudstjenester både i Lurøy kirke
og de andre kirkene. Kirkeofferet denne kvelden på 3760 kr
går selvfølgelig til Rockeklubbens
arbeid.
Fotos: Torill Nordås

Kirkens økonomi i Lurøy og Træna
Vi får av og til spørsmål om økonomien
i kirken. Et spørsmål har vært: ”Hvordan kan kirken ha råd til å kjøpe masse
seilbåter når de har så dårlig økonomi?”
Her kommer en rask innføring:
Lokalt forholder den enkelte menighet seg til to råd og to budsjetter: Fellesrådet (FR) og Menighetsrådet (MR).
Fellesrådets budsjett bestemmes av
tilskudd som formidles rådet via kommunen og er bundet opp til fellesrådets
viktigste oppgaver (kirkeloven § 14):
• bygging, drift og vedlikehold av kirker, kirkegårder og kirkeinventar,
• å skaffe og drive kirkekontor (inklusive prestekontor),
• å ha arbeidsgiveransvar for dem som
er lønnet over fellesrådsbudsjettet
(opprette og legge ned stillinger, tilsette og si opp arbeidstakere, ansvar
for arbeidsmiljø)
• å forvalte felles økonomi (hovedsaklig
midler/tilskudd fra kommunen)
Det økonomiske ansvaret til kommunen er nedfelt i § 15 i kirkeloven. Para-

grafen sier hva kommunen plikter å løyve penger til.
Menighetsrådets
budsjett
består
hovedsaklig av innsamlede midler
(ofringer, givertjeneste, legater e.l.) og
utgifter knyttes knyttet til Kirkeloven §
9. «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres
for å vekke og nære det kristelige liv i
soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med
det, døpte gis dåpsopplæring, barn og
unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.»
I Lurøy og Træna er fellesrådenes
budsjett svært trange og det er utfordrende å få dem til å gå i balanse. De
ulike menighetsrådenes budsjetter varierer, men hovedinntekten er ofringer til
egen menighet. Her må menighetsrådene fremover være kreative når vi nå skal
jobbe for en systematisk trosopplærings-

Foto Anders Rosland.
plan for alle barn mellom 0-18 år. Lurøy
menighetsråd har f. eks jobbet målrettet
og klart å finansiere flere seilbåter ved
hjelp av tilskudd fra legater og oppsparte midler.
Fellesrådets eneste måte å bidra på
inn i menighetsrådets arbeid er å vurdere om noen av de ansatte har ledig
arbeidsressurs som kan settes inn på
enkelte tiltak.
Her kan du lese mer inngående om
de ulike rådene og deres arbeidsoppgaver: http://kirken.no/haandbok/haandbok.html
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Slekters gang
Begravelser/Bisettelser:
Aldersund kirke:
Jørgen Jens Aas
Johan Andreas Pedersen

22.01
22.01

Lurøy kirke:
Finn Lund

16.02

Bisettelse Bodø
James Everek Storms

15.02

Kirkegårdene
i Lurøy kommune
I forbindelse med at det er laget nye vedtekter for
kirkegårdene i kommunen er det også utarbeidet en
publikumsinformasjon som er en orientering til deg
som har eller vil få et forhold til kirkegårdene.
Informasjonen fås utlevert på kirkekontoret, kommunehuset og lokalutvalgskontorene.
Kirkevergen i Lurøy

Minne-/Kondolansekort
Aldersund menighetsråd har fått trykket opp nye minne-/kondolansekort for Aldersund kirke. Prisen er kr.
100,- pr stk og kortene er utlagt for salg hos BRA-PRO
i Aldersund og hos Joker i Kvina. Kortene kan også
bestilles hos Geir Vatne på tlf 482 72 910 eller
e-post: gei-vat@online.no.

Nytt instrument på TAS

Etter mange år med et lite egnet elektrisk orgel på
Træna alders- og sykehjem, har Træna menighetsråd
kjøpt inn et godt egnet og fleksibelt instrument som
beboere og andre vil ha glede av i mange år fremover.
Det skal ha sin base på sykehjemmet, men kan også
brukes i kirken hvis det er behov for det. Et kvalitetsinstrument som dette er dyrt, og Træna menighetsråd
vil derfor på ulike måter samle inn penger i løpet av
2010 for å dekke mest mulig av kostnadene. Vi gleder
oss stort over nytt instrument!

Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Aldersund, Lurøy og Træna Våren 2010.
Pga. organistsituasjonen kan det bli endringer – følg med på oppslag.
07.mar 3.s.i faste
Alderspaviljongen 10.30 Gudstjeneste
07.mar 3.s.i faste
Aldersund kirke 12.00 Gudstjeneste
14.mar 4.s.i.faste
Lurøy
11.00 Gudstjeneste
14.mar 4.s.i faste
Konsvik bedehus 17.15 Gudstjeneste
14.mar 4.s.i.faste
Moflag
12.00 Gudstjeneste
14.mar 4.s.i.faste
Lovund
17.00 Gudstjeneste
21.mar Maria Budsk.d. Selvær
11.00 Lysvåken
				
gudstjeneste
		
Træna
17.00 Gudstjeneste
28.mar Palmesøndag Aldersund kirke NB:11.00
Påskevandring-gudstjeneste, 11-årsbok og årsmøte
01.apr Skjærtorsdag Lovund
11.00 Høytidsgudstjeneste
02.apr Langfredag
Moflag
11.00 Høytidsgudstjeneste
04.apr 1.påskedag
Træna
11.00 Høytidsgudstjeneste
04.apr 1.påskedag
Lurøy
11.00 Høytidsgudstjeneste
11.apr 1.s.e.påske
Moflag
12.00 Lysvåken
				
gudstjeneste
18.apr 2.s.epåske
Sørnesøy
11.00 Gudstjeneste
25.apr 3.s.e.påske
Træna
12.00 Leirgudstjeneste /
				
Lurøy
08.mai Lørdag
Lovund
14.00 Konfirmasjon
09.mai 5.s.e.påske
Aldersund
11.00 Konfirmasjon
15.mai Lørdag
Moflag
13.00 Konfirmasjon
17.mai Grunnlovsd.
Lurøy
ca 13 Festgudstjeneste
17.mai Grunnlovsd.
Træna
ca 12 Festgudstjeneste
23.mai 1.pinsedag/
Lurøy
11.30 NB
konfirmasjon		
Høytidsgudstjeneste
23.mai 1.pinsedag
Kvarøy
17.00 Høytidsgudstjeneste
23.mai 1.pinsedag
Konsviktunet
10.40 Høytidsgudstjeneste
23.mai 1.pinsedag
Aldersund
12.00 Høytidsgudstjeneste
29.mai Lørdag
Nord Nesøy
13.00 Konfirmasjon
05.jun Lørdag
Træna
13.00 Konfirmasjon

Menighetsrådet i Træna

arrangerte på kort varsel en dør-til-døraksjon til inntekt for SOS-barnebyers arbeid på Haiti. Drøye 16.000 kom inn. Tusen takk for støtte!

