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Gudstjenester

Slekters gang

for Lurøy, Træna og Aldersund menigheter

Døpte:

Aldersund kirke:
8/1 Ine Johanna Johansen
8/1 Albert Jakobsen Hell
Lovund kirke:
22/1 Didrik Anker Nilsen
Træna kirke,
29/1 Mekias Villmo Molvik

Begravelser/Bisettelser:
Moflag kirke
Asbjørn Slotterøy		

06.01.2012

Aldersund kirke
Erna Nikoline Edvardsen

10.01.2012

Konsvik bedehus
Erik Hermanrud		

10.01.2012

Moflag kirke
Alvilde Pernille Nilsen

13.01.2012

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 Ida Buschmann tlf. 75 09 15 34
i Lurøy: sekr@luroy.kirken.no
Kirkevergen i Lurøy Bitten Lunde tlf: 75 09 15 30
kirkeverge@luroy.kirken.no
Organist i Lurøy/ James Reed tlf: 75 09 15 33
Aldersund: organist@luroy.kommune.no
Organist i Træna: tlf. 75 09 52 12 fax 75 09 52 13
Soknepresten i Træna Lars Tore Bøe tlf. 75 09 15 32
og Aldersund: ta.sokneprest@luroy.kirken.no
Soknepresten i Lurøy: Anders Rosland tlf. 75 09 15 31
sokneprest@luroy.kirken.no

Kirketjenere/gravere:
Malin Jørgensen
Røssvoll, Træna:
Annvei Engseth,
Bratland:
Tormod Johansen,
Lovund:
Dagfinn Johansen,
Lurøy:
Bjørn Tore Ressheim,
Sleneset:

tlf. 75 09 52 12
tlf. 75 09 32 30
mobil 480 23 097
mobil: 975 68 671
mobil: 950 27 084

Ruth Lomøy, Sleneset tlf. 75 09 42 16

Vi tar forbehold om endringer.
Følg med på annonsering og oppslag.
Dato
19 feb
19 feb
26 feb
26 feb
4 mars
4 mars
11 mars
11 mars
18 mars
18 mars
18 mars
18 mars
25 mars
25 mars
1 april
1 april
5 april
6 april
8 april
8 april
8 april
15 april
22 april
29 april
6 mai
6 mai
6 mai
17 mai
17 mai
26 mai
26 mai
27 mai
27 mai
27 mai
28 mai
2 juni
10 juni
10 juni
10 juni
10 juni
17 juni

Kirkeårsdag
Fastelavenssøndag
Fastelavenssøndag
1.s.i fastetiden
1.s.i fastetiden
2.s.i fastetiden
2.s.i fastetiden
3.s.i fastetiden
3.s.i fastetiden
4.s.i fastetiden
4.s.i fastetiden
4.s.i fastetiden
4.s.i fastetiden
Maria Budskapsdag
Maria Budskapsdag
Palmesøndag
Palmesøndag
Skjærtorsdag
Langfredag
1. Påskedag
1. Påskedag
1. Påskedag
2.s.i påsketiden
3.s.i påsketiden
4.s.i.påsketiden
5.s.i.påsketiden
5.s.i.påsketiden
5.s.i.påsketiden
Grunnlovsdagen
Grunnlovsdagen
Pinseaften
Pinseaften
1.pinsedag
1.pinsedag
1. Pinsedag
2. pinsedag
Lørdag
2.s.i treenighetstiden
2.s.i treenighetstiden
2.s.i treenighetstiden
2.s.i treenighetstiden
Jubileumsgudstjeneste

Sted
Moflag
Lovund
Træna sykehjem
Træna
Alderspaviljongen
Aldersund kirke
Konsviktunet
Lurøy
Kløverheimen
Moflag
Helsetunet
Lovund Frikirke
Selvær
Træna
Alderspaviljongen
Aldersund kirke
Lovund
Moflag
Lurøy
Kvarøy
Træna
Sørnesøy
Træna (konf.leir)
Lurøy kirke
Konsviktunet (?)
Aldersund
Moflag (?)
Lurøy
Træna
Moflag
Lovund
Aldersund
Nesøya
Hestmannøy
Lurøy
Træna
Kløverheimen
Moflag
Helsetunet
Lovund
Lurøy

Tid
12.00
17.00
10.30
12.00
10.30
12.00
11.00
17.00
10.3O
12.00
15.30
17.00
11.00
17.00
10.3O
12.00
11.00
11.00
11.00
17.00
11.00
11.00
12.00
11.3O
10.00
12.00
17.00
ca 13
ca 12
12.00
15.00
11.00
15.00 ?
14.30
12.00
13.00
10.3O
12.00
15.30/16
17.00
11.3O

gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
familiegudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
familiegudstjeneste
familiegudstjeneste
gudstjeneste
høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
Felles konfirmasjon
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste (?)
Festgudstjeneste
Festgudstjeneste
Konfirmasjon
Konfirmasjon
Konfirmasjon
Konfirmasjon
Konfirmasjon
Friluftsgudstjeneste
Konfirmasjon
gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
50 års konfirmasjon
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Menighetsblad
for Lurøy, Træna
og Aldersundet
Nr. 1

Mars 2012

71. årgang

LYSETS ØYEBLIKK
Så feil kan man ta. Neste morgen begynte lyset. Og når jeg
sier ”begynte”, så mener jeg det.
Lyset fortsatte. Jeg satt på en stol
foran vinduene i Presteboligen
ute på Lurøy og så Lovund komme inn fra havet i hvitt og blått.
Og jeg ble sittende der – i timer.
Jeg så på lyset.

D

agen før nyttårsaften
kom jeg i stupmørket
fra Bodø til Lurøy. Og
jeg bommet totalt – ikke på Lurøy. Her ble jeg tatt hjertelig imot
av Bitten, Martin og Anders.
Nei, jeg bommet på lyset – og
mørket. Med tidligere fartstid
fra Nord-Troms og Finnmark,
der jeg har vært lærer i tidligere liv, så ventet jeg mørketid.
Jeg trodde det skulle være like
mørkt som da jeg satte foten på
kaia, hele tiden, ganske lenge.

Nå kunne jeg jo ikke fortsette
med det i timer og dager. For en
nytilsatt prest er det en del ting
å gjøre, og den siste måneden
har jeg møtt menighetene mine i
Træna og Aldersund, det er blitt
gudstjenester både på øyene og
fastlandet, og jeg har fått anledning til å si litt om hvem denne
nye, noe tilårskommende, ennå
ikke ferdig utdannede presten, er.
Etter en yrkesaktiv karriere som
lærer, journalist og forfatter,
begynte jeg å studere teologi i
voksen alder. Som ganske ung
hadde jeg vel ganske konkrete
planer om å bli prest – på gymnaset tok jeg artium på noe så
”gammeldags” som latinlinjen.

Men så sluttet jeg å tro på Gud.
Akkurat det medfører visse vanskeligheter i en prestetjeneste,
så jeg studerte religionshistorie,
litteraturvitenskap og filosofi
ved universitetene i Bergen og
Oslo. Etter hvert tok livet grep
med barn og familier. Men nå
har unger en tendens til å bli
voksne, og jeg fikk muligheten
til å ta fatt på teologien, og nå
er jeg altså i et ett-årig engasjement som sogneprest i Træna og
Aldersund. Jeg har en liten mistanke om at det kan bli lenger.
Så langt har det vært en spennende måned i Lurøy og Træna.
Og jeg takker for velkomsten –
den har vært ærlig, direkte og
varm. Ingen nevnt, ingen glemt.
Og det mest fantastiske: Det blir
lysar’ og lysar’ dag for dag. Kan
vi da noe annet enn takknemlighet?
Lars Tore Bøe

Hektisk februar
Februar har vært en travel
måned for menighetene våre.
Helt i begynnelsen var prestene
i Sandnessjøen og ble kurset i
den nye liturgien. Som kjent skal
denne være på plass første søndag i advent, men allerede første
oktober skal menighetene sende
inn sine forslag til godkjenning
hos prost og biskop.
Deretter var turen kommet til
kirkeverger, prester og valgte
medlemmer av menighets- og

fellesråd. Disse fikk en intensiv
innføring i rådsarbeid med særlig vekt på den juridiske siden
av det kirkelige fellesrådet som
arbeidsgiver. Det ble også pekt
på at våre menigheter nå går inn
i en høringsperiode der menighetsrådene skal uttale seg om
hva slags kirkeordning vi ønsker
i fremtiden. Her er høringsfristen satt til første september.
Siste halvdel av februar skal
menighetsrådene våre kurses.

Prost Olav Rune Ertzeid kommer og gjennomgår Kirkelovens
paragrafer om menighetsråd og
menighetsmøte, menighetsrådet
som forvaltningsorgan og forholdet mellom de valgte rådene
og presten. Han vil også rette
oppmerksomheten mot rådenes
ansvar med hensyn til Trosopplærings- og Gudstjenestereform.
Kompetansehevning heter dette
på godt norsk, og vi trenger det.
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Rockeklubben på Onøy/Lurøy

På bildet: Kjell Arne Kristiansen, Erika Storheil, Ida Haga Larsen, Jonas Sebastian B. Sveum, Sandra Jensen, Johanne Nordås, Kevin
Kristiansen, Eirik Hågensen, Audun Kvitvær, Eivind B. Larsen, Mia Bentzen, Emilie V. Staulvik, Sarah Eva, Dagfinn Johansen, Line
Haga Larsen, Marte Kvitvær, Andreas Haga Larsen, Marius Edvardsen og Kjersti Hansen.

Rockeklubben ble startet av leder
Dagfinn Johansen og Kjell Arne Kristiansen i 2008.
I dag består rocken av nesten 20
ungdommer, og vi har faste øvinger
hver uke på onsdager og torsdager.
Vi har hatt styremøte og medlemsmøte i januar, og ungdommene har
delt seg inn i tre grupper. Målet for
våren 2012 er å ha 2 konserter. En
konsert på ungdomshuset Fagertun

og en konsert ved Lurøy kirke. Det
gleder vi oss til. Dette er et spennende tiltak som gjøres av frivillige,
og det rettes en stor takk til Dagfinn
Johansen, Marianne Buschmann,
Kjell Arne Kristiansen, Marianne
Storheil og Ida Buschmann som gjør
det mulig å drive Rockeklubben.

frivillige er liten og sårbar under for
eksempel sykdom, ville det være veldig flott! Henvendelser kan rettes til
de overnevnte frivillige.

Er det noen over 18 år som ønsker
å kunne bidra med å være tilstede
under noen øvinger da gruppen med

Dette er vi kjempetakknemlige for.

Rocken vil også med dette få takke
alle som ar støttet oss, gjennom loddsalg og andre frivillige tiltak.

Mer nærvær på Træna
I riktig gamle dager hentet trænværingene presten sin på Lurøy, og
turen ut dit tok ti timer i godvær. Nå
bruker ”Helgeland” én time og tjue
minutter, og med kontorplass i det
nye kommunesenteret, er det vel på
tide at presten viser seg oftere enn

de månedlige gudstjenestene. Som
kjent er onsdager og fredager ”gode”
reisedager. Jeg vil derfor bruke kontoret på disse dagene – gjennomsnittelig én dag i uka. Utover våren skal
også kirken åpnes noen timer på
ettermiddagen disse dagene, og kan-

Chris til Mo i Rana
Vår kjære organist Chris Eva begynner nå som kantor i Mo i Rana etter
femten års trofast tjeneste i Lurøy.
Chris har nå hatt permisjon i ett år,
og bestemte seg for å si opp stillingen i Lurøy. De som i menigheten
har samarbeidet med Chris, beklager

dette på det sterkeste. Men vi forstår
at den dyktige kirkemusikeren søker
større musikalske og kunstneriske
utfordringer. En varm takk for utmerket samarbeid gjennom mange år
kommer fra oss i Lurøy menighet.

skje vil det også være behov for noen
ekstra gudstjenester. Når jeg er på
Træna, og hvor jeg er, vil bli annonsert med oppslag på butikken.
Lars Tore
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Lurøy kirke 200 år
Vi er allerede en drøy måned ute i jubileumsåret, og i skrivende stund – begynnelsen av februar – planlegges det første

jubileumsarrangementet i Lurøy kirke. I
samarbeid med kulturkontoret på Lurøy
arrangeres det en Blix-konsert i kirken

med Marian Børli Sivertsen og Snorre
Magnus Sivertsen. Konserten har tittelen
”Blå Blix”, og i forbindelse med konserten vil du finne en Blix-utstilling i biblioteket på Lurøy.
Elias Blix trenger vel ingen nærmere
presentasjon. Folkekjære salmer som
No livnar det i lundar og Med Jesus vil
eg fara tilhører ikke bare den nordnorske salmeskatten – det er faktisk norsk
nasjonalarv. Og for de som ved en feiltagelse har kommet seg opp søndag morgen og skrudd på radioen tre minutter
på sju, vil dikterens Gud signe vårt dyre
fedreland innlede helligdagen.
I 2011 ble Elias Blix 175 års jubileum
feiret over hele landet. Men så selvfølgelig har det ikke alltid vært. I likhet med mange kirker rundt omkring i
landet, var også Lurøy kirke stengt for
Blix-salmene helt fram til 1920-tallet.
Og årsaken var interessant nok: Det var
en utbredt oppfatning – særlig i deler av
presteskapet – at Vårherre ikke forstod
nynorsk! Men dette har bedret seg; av i
alt 953 salmer i Norsk Salmebok er hele
71 skrevet eller oversatt av Elias Blix.

Konfirmantene våre
Aldersund kirke, 27. mai, kl. 11.00.
Kristine Antonsen
Mikael Molvik Lien
Sindre Grindskar
Lovund kirke, 26. mai, kl. 15.00
Tobias Brandser
Line Beate Klæbo
Patrik André Johansen
Odd Heine Ellefsen
Marita Fransisca Nergård
Ragnhild ravik Sandvær
Kristoffer Louis Arntsen

Lurøy kirke, 28. mai, kl. 12.00
Rakel Bentzen
Marius Edvartsen
Eivind Buschmann Larsen
Kjersti Hansen
Line Haga Larsen
Martin Huka Johannessen
Henriette Pålsdatter Buschmann Hågensen
Moflag kirke, 26. mai, kl. 12.00
Martine Markussen
Mathea Isaksen
Karoline Johanne Edvardsen
Kine Olsen

Nesøya kapell, 27. mai, kl. 15.00
Karoline Dahl Karlsen
Camilla Martinsen
Mariell Graarud
Heidi Vigeland Johansen
Træna kirke, 2. juni, kl. 13.00
June Kristin Bøe
Steffen Endré Ingebriktsen
Benjamin Johansen
Ann Heidi Holmen Båtvik
Silje Eliassen
Markus André Antonsen
Tricia Mae Holmen

