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Vedlikehold
av gravminner

Lys
Sommersola flommer inn gjennom kontorvinduet mitt, slik den har gjort
daglig i flere uker nå. Dag og natt glir over i hverandre, det er lys hele
døgnet. Dikteren Olav Stein Bjørlykke har også opplevd dette lyset,
og vi lar han kaste lys over alle ukedagene på sin særegne måte:

Søndag. Tidlig morgen. Gud, la dette bli en dag med mye lys.
Slik du er lys.
Mandag. Gud, en solstrime som leker på gardinet.
En liten tanke for meg. Du bryr deg om meg.
Tirsdag. Store skygger som kommer. Gud, la meg få
mot til å stå opp og kjempe mot det som er vondt.
Onsdag. Det er mørkt nå. Solen har gått ned.
Du holder meg oppe, Gud, samme hvordan jeg føler meg.
Torsdag. Alt står der hvitt og klart. Lyset skjærer i
øynene. Du avslører meg, Gud.
Fredag. Skumring og tåke. Men vi har fått ditt ord.
Det lyser.
Lørdag. Skinn gjennom nyvasket vindu.
Du, Gud, har gitt oss framtid og håp.

Ha en lys og velsignet sommer!
Tormod Remøy

Når vinteren er omme, og telen er
gått ut av marka, viser det seg alltid at
det er en del gravminner som må rettes
opp, da frosten har greidd å bevege
gravminnet eller fundamentet for det,
og det er blitt skjevt. Ofte er det ikke så
mye, slik at det står ganske trygt likevel,
selv om det naturligvis ikke er så pent å
se på lenger. Andre ganger er det blitt
så skjevt at det er stor risiko for at det
kan falle overende, og dermed er farlig
å komme nær. Spesielt kan det være farlig for små barn, som kan komme borti
det, enten det nå er bare uforvarende
ved at man springer forbi det, eller fordi
den lille skal bort og se på tegninger og
tekst på det. Da kan det gjøre stor skade, etter som slike gravminner ofte er
både store og tunge.
Det som her er verdt å merke seg, er
at det er eieren av gravminnet, altså den
eller de pårørende etter den avdøde,
som har ansvaret for å rette opp slike
skjeve steiner. I det hele tatt ta vare på
gravminne og omgivelsene rundt, for
eksempel beplantning. Det er ikke kirketjener eller graver som skal gjøre dette. Derfor er det viktig at pårørende
som evt. bor langt borte fra graven, og
som derfor ikke har anledning til regelmessig å se etter graven, på en eller
annen måte, for eksempel ved å alliere
seg med kjenninger, likevel holder seg
underrettet om og tar seg av vedlikeholdsoppgavene. Det kan også være
mulig, etter nærmere avtale, å få kirketjeneren til å ta seg av dette, men da
mot godtgjørelse. Jeg kan her nevne at
det er opprettet flere gravlegater hvor
pårørende har satt penger inn på konto,
og derved får kirkeetaten til å ta seg av
beplantning hvert år. Kirkevergen er
gjerne behjelpelig med å gi hjelp i slike
spørsmål, dersom pårørende ønsker
det. Men som sagt; det er pårørende
selv som har ansvaret for å holde graven
og gravminnet i orden. Det er jo ellers
ikke noe særlig hyggelig å se på en gravgård hvor steiner står skjeve, eller det er
andre ting som det skulle ha vært gjort
noe med. Så det er svært ønskelig at
pårørende tenker over om det er noe en
kan gjøre, og særlig om en vet at det
burde ha vært gjort av sikkerhetsgrunner.
Kirkevergen.
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Fin avslutning i Træna for konfirmantene
Den 3. mai dro en hel flokk med konfirmanter og ledere med ”Helgeland”
utover til Træna, for å ha den siste
samlingen under konfirmanttiden på
Sanna. For mange ble dette en meget
spesiell begivenhet, av flere grunner.
Ikke minst fordi øya Sanna i seg selv
er en hel opplevelse, og når det da i tillegg var den siste gangen den store
flokken var samlet før konfirmasjonen, ble det en tur som nok de fleste
vil ta med seg i minnet for lang tid
framover.
Og oppholdet på Sanna ble riktig
fint, selv om ikke været var så strålende,
med en del regnbyger hele helgen. Men
det var også mye opphold, og spesielt
var vi kanskje heldige på lørdag, da vi
var ute og så oss om, da var det faktisk
bra vær hele tiden. Og for den som ikke
har vært på Sanna, eller som bare har
vært en snartur på land der tidligere, var
det nok å se på. Særlig husker vi kanskje
turen fra grendahuset og opp på fjellet,
da vi gikk gjennom den mørke veitunnellen, og kom opp til radarstasjonen
og fikk se ned på Husøya og innover
mot Lurøy. Heldigvis hadde Stephen
tatt med lommelykt, slik at vi slapp å gå
i totalt mørke gjennom fjellet, men det
var nok likevel noen som syntes det ble
litt skummelt å gå så pass langt i nesten
totalt mørke. Men det gikk fint, og da vi
først kom opp og ut i dagen igjen, fikk
vi så mye annet å se på at vi glemte
både skumle skrømt og andre vanskeligheter. Nedturen gikk fint, for de fleste
fulgte den merkede stien ned, der det
også var rekkverk å holde seg i. Etterpå
var det mange som gikk til Kirkehelleren og flere av de andre hulene, mens
andre så seg om på andre kanter av øya.
I alt en fin opplevelse for både konfirmanter og ledere.
Ellers gikk selve hovedarbeidet, det

Det var en fin flokk
som var samlet på
Sanna helgen 3. – 5.
mai, med grendahuset som base. I alt
var det 26 konfirmanter, som sammen med prester,
organist og kirkeverge, samt en del
hjelpeledere, hadde
et fint opphold der, i
et hus som var godt
tillaget for å ta imot
så pass mange.

vil si arbeidet med konfirmantboka og
forberedelsene til gudstjenesten på Husøya søndagen, fint. Vi arbeidet i oppholdsrommet i grendahuset, og det var
ikke noe å utsette på innsatsen, så både
prester og hjelpeledere var godt fornøyd. I tillegg til organist Stephen og
kirkeverge Torfinn hadde vi tre flinke
hjelpere, hvorav to var tidligere års konfirmanter, Stig Ole Eliassen og Kathrina
Isachsen. Den tredje var en klassevenninne av Kathrina, fra KVN, nemlig Karina Mikalsen. De var flinke både med å
vaske opp og lage mat, samt med underholdningen på lørdagskvelden, og gjorde også ellers en flott innsats på leiren. I
tillegg til disse fikk vi fin hjelp av to flinke damer fra Selvær, til å lage mat til oss
på lørdag. Det var Randi Jørgensen og
Gerd Jakobsen, som laget og serverte
en deilig gryterett til oss, noe som ga
krefter etter turene ute i terrenget.
På søndag deltok alle leirdeltakerne
på forskjellige måter under gudstjenesten i Træna kirke. Med så mange tilreisende ble kirken ganske fullsatt, og det
ble en riktig fin stund. Konfirmantene
fikk presentert noe av det de hadde

arbeidet med under leiren, og det så ut
som at folket satte stor pris på å få ha
denne fine ungdomsflokken med seg i
kirken. Og etter gudstjenesten var det
en del av konfirmantforeldrene, og
noen andre, som dekket opp med deilig
middag på grendehuset, med hjemmelagete fiskekaker. Det smakte godt!
Alt i alt må vi si oss godt fornøyd
med konfirmantleiren i Træna, ikke
minst takket være dem som laget alt så
godt i stand for oss! Spesielt Gerd Engø,
som måtte hoppe inn ganske brått, da
den som skulle være husfar dessverre
døde helt uventet like før leirhelgen.
Og takk til menighetsrådet, med
Asbjørg Ludviksen i spissen, som hadde
arrangert det hele, og til og med laget
fiskekakene selv! Ellers ser vi at det er
fine muligheter for konfirmantleirer
også senere på Sanna, i hvert fall om
ikke deltakerantallet er større enn det
var på denne leiren. Så kanskje kan
turen gjentas med nye konfirmanter,
når det passer slik. Vi sier i hvert fall:
Takk for denne gang!
T. N.

Brev fra Fetsund:
Lurøy-organistene i Fetsund

Anne Kari og arild Romarheim med Lurøy
i bakgrunnen.

Torfinn Nilsen sier i siste nummer av
Steinkjerringa/menighetsbladet at det
går an å sende innlegg - og vi lar oss
ikke be to ganger. For vi har hatt store
musikkopplevelser her nede på flatlandet i sør, takket være besøk av de engelske organister fra Lurøy!
Det startet med Chris. Han satte kursen sørover i retning Fetsund for godt
og vel et år siden. De som kjenner
Chris, vet at han skal ikke ha oppholdt
seg lenge på et sted før det resulterer i
en konsert. Omtrent et par dager etter
ankomst var det duket for Bach-konsert i Fet kirke. Vikarkapellanen i Lurøy
fra 1998 stilte som sanger, sammen med
et kor satt sammen for anledningen.
Bach-kjenneren og tidligere domorga-

nist i Bodø, Ove Chr. Sundberg, flettet
det hele sammen med bakgrunnsstoff
om komponisten og musikken. Det kan
ofte være vanskelig å samle folk til konserter her på våre trakter. Men denne
kvelden var virkelig frammøtet bra. Og vi solte oss i glansen!
Så kom Stephen Jones. Directly from
Lovund, med den røde lua. Han spilte
under gudstjenesten på fastelavnssøndag. Det gjorde han på en slik måte at
haka datt et hakk ned på vår (også engelske) organist, og folk klappet etter
postludiet. Maken til spill er ikke hørt i
kirka vår på år og dag.
Når vi ikke kan nyte levende musikk
fra nord, spiller vi CD’en til Onøy/Lurøy
sangkor. Den har vi hatt mye glede av.
Vi er nærmest blitt avhengige av
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Nytt fra kirkevergen
Som dere kanskje har lagt merke til, er
det stor aktivitet på kirkegårdene for
tiden. Naturligvis skyldes en god del av
det den årlige klippingen av gras, som
akkurat nå trenger all oppmerksomhet,
for ikke å snakke om alle krefter, for at
vi skal greie å holde kirkegårder og plener fine og velstelte. Og det går stort
sett bra med den delen, da vi har mange
dyktige folk, både av våre egne og av de
som egentlig hører til teknisk etat, og
som hjelper til med kirkegårdene om
sommeren når det er behov for det.
Men det er også andre aktiviteter,
særlig i Aldersundet og på Moflag. I
Aldersundet er utvidelsen av kirkegården nå stort sett ferdig. Det som nå må
gjøres er å fylle opp på overflata med
jord og så igjen med grasfrø, og så la det
hele ”sette” seg, så kan man ta det nye
feltet i bruk. Det har tatt lang tid før en
har kommet så langt, men nå ser det
endelig ut til å gå mot ferdigstillelse, i
hvert fall om man snart får sådd igjen
slik at frøene kan nytte sommerværet til
å spire og vokse opp i. På Moflag er
man i ferd med å kjøre masse, det vil
foreløpig si fjæresand, på den nye delen
av gravgården; senere skal det kjøres
jord oppå og såes igjen også der. Den
blir nok ikke ferdig til bruk før til neste
år, men da skulle det være mulig å bruke den om nødvendig. Det ble jo en del
ekstra graver ledige da vi fikk anledning
til å nytte den store midtgangen på den
nyeste delen av gravplassen til graver i
fjor, men allerede nå er mange av dem
nyttet, så det er tydelig at det er behov
for den planlagte utvidelsen. En annen
sak er at når den nye delen er ferdig, er
det sannsynlig at det blir den siste utvidelsen av Moflag gravgård noensinne.
For ettertiden må man antakelig basere
seg på å bruke gamle gravsteder om
igjen, på samme gravgård. Det blir nem-

lig for dyrt å utvide flere ganger, da man teknisk etat, så kan både kirken, private
må hente all masse med båt utenfra og og evt. andre få hjelp. For øvrig er det å
føre den til stedet. I hvert fall er dèt de nevne at det er nå kommet en ny vannsignalene som er gitt av kommunens kran på Lurøy nye gravgård, og snart
politiske ledelse. Heldigvis er det sann- skal det forhåpentligvis også komme
synlig at det blir mange år til det er slutt opp minst èn ny kran til, på den gamle
på de gravplassene en lager til nå, slik at gravgården. Derved blir det lettere for
en slipper å tenke på den muligheten dem som skal vanne blomster; de slipper å bære vannet så langt.
ennå.
Når det gjelder brannvarslingsanlegg
På Lovund er det blitt plagsomt med
mye vånd, jordrotter, i det siste, så der i Lurøy kirke, som det er vedtatt skal
er vi nå i gang med å kjøpe inn lyd- installeres, er saken under arbeid, og vi
skremsler for å skremme dem bort fra håper det ikke tar for lang tid før det er
gravgården. Det har vært slike tidligere behandlet hos Riksantikvaren, som må
også, og de fungerte bra, men nå er de godkjenne det. Det samme gjelder nytt
så gamle at det er ikke noe gagn i dem servicebygg ved Lurøy kirke; også det
lenger. Derfor innkjøp av nye skrems- har Riksantikvaren til behandling, men
ler, noe vi håper skal hjelpe. Jeg gjør forhåpentligvis får vi svar snart, slik at vi
oppmerksom på at dette er ikke lyd kan begynne å se på de økonomiske
som kan høres av mennesker, men som muligheter vi har til å få det oppført.
Det må tas opp til behandling i forbinvirker mot de plagsomme dyra.
På Lurøy skal vi forhåpentligvis snart delse med kommunens budsjettbehandfå på plass skikkelig veigrus i veiene ling for 2003. Riktignok har vi en liten
rundt kirken. Det er riktignok ikke pott på kr 50 000,-; rester av det beløhvitt, men så slipper vi alle problemene pet kommunens tusenårssted fikk i
med den hvite fjære-sanden, som vi har 2000, men det monner naturligvis ikke
nyttet hittil. Vi skal legge duk først, og mye, så det blir nok kommunen som må
veigrus oppå, så blir det både fritt for supplere med resten av beløpet.
ugras og slett og fint. Ellers har vi fått
litt jord for å fylle ut senkninger på den
gamle gravgården, slik at den blir litt
T. N
finere å se på. Men det er kanskje siste
gangen vi gjør dette, av to grunner.
For det første er
det vanskelig å få
tak i jord, og for
det andre er den så
Utgis av menighetsrådene i Lurøy og Træna
dyr at vi har neppe
råd til det heller
Redaktør og kasserer: Torfinn Nilsen 8766 Lurøy
for
ettertiden.
Kirkelig betjening: Kirkekontoret
Muligens må vi fortlf 75 09 15 30 fax 75 09 15 38
søke å skipe inn
Treffetid
prester:
Tirsdag - fredag 10.00 -14.00
jord utenfra, evt. i
forøvrig etter avtale
samarbeid
med

«nordnorsk julesalme», og har spilt den om og om igjen
i jula. Da er vi tilbake til Hestmannøy en søndag innunder
jul i det Herrens år 1998. Dit var vi blitt fraktet med Æskulap,
til gudstjeneste med innlagt mini-konsert. Fullt hus og
stormende jubel, kirkekaffe med krinalefse, gomme,
molter og vafler med egg på. Da nordnorsk julesalme ble
annonsert, ser vi for oss Carl Einar Isachsen jr., som hysjer
ned ungene og lener seg bakover på stolen med øynene
andektig lukket. Vi kommer alltid til å forbinde denne
sangen med Hestmannøy.
Nå går det imidlertid fort mot vår, både her og der. Vi lurer
på om tjelden er kommet. Mens vi er henvist til å høre på
noen skarve skjærer som skvatrer, kan vel dere der nord snart
høre storspovens fløyting. Og marka hos dere blir snart gul av
primula. Vi kjenner et sug i magen når vi tenker på det
- og på båten som ligger og venter på oss.
Fetsund, midt i mars -02
. Anne Kari og Arild Romarheim.

Menighetsblad
for Lurøy og Træna

Sokneprest: Tormod Remøy tlf 75 09 36 26
Kapellan: Georg Eduard Eichsteller
tlf. 75 09 22 11
Organist: Chris Eva tlf. 75 09 36 77
Stephen Jones tlf. 75 09 42 63
Vakttelefon prester: 415 48 180
Menighetssekretær og
kirkeverge i Lurøy : Torfinn Nilsen, tlf. 75 09 36 20
Kirkeverge i Træna: Randi Jørgensen tlf. 75 09 58 21
Treffetid: onsdag og fredag fra kl 09.00
Kirketjenere/gravere:
Karsten Pedersen, Lurøy: tlf. 75 09 37 20 - Mobil 975 68 671
Annvei Engseth, Bratland: tlf. 75 09 32 30
Hermann Mindrum, Lovund: tlf. 75 09 45 69 - Mobil 480 23 097
Asbjørg Ludviksen, Træna: tlf. 75 09 51 83
Eilert Edvardsen, Sleneset: tlf. 75 09 42 95
Ruth Lomøy, Sleneset: tlf. 75 09 41 59
Kontingenten: Utenbygds kr 100,- pr.år
Sendes menighetsbladet, 8766 Lurøy
Bankgiro: Sparebanken Rana: 4513 37 15804
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Slekters gang

Gudstjenester
Sted

Døpte:

Lovund kirke, 29.03.02:
Stein Ulrik Jacobsen
Foreldre: Ellen Nygård og
Tom Rune S. Jacobsen.
Faddere: Linda A. Hansen og
Ole K. Solvoll.
Moflag kirke, 03.03.02:
Henrik Johan Henriksen
Foreldre: Ann-Tove Olsen
og Tor-Inge Henriksen.
Faddere: Torill Henriksen og
Steinar Henriksen.
28.04.02: Lukas Hoff
Foreldre: Tanja Kristiansen
og Jonny Hoff.
Faddere: Oddgeir Kristiansen,
Trude Paulsen, Tommy
Valberg og Hege Andersson.
Aldersund kirke, 01.04.02:
Håvard Hansen
Foreldre Lill Helen Hansen og
Asbjørn Hansen.
Faddere: Yvonne Aag,
Barbro Hopaneng,
Line K. Skjæran og Bjørnar
Skjæran.
Sigve Grindskar
Foreldre: Elin Haugen og
Per Arne Grindskar.
Faddere: Torgeir Grindskar,
Cecilie Telnes, Rannveig S
vinøy og Jon-Erik Johansen.
Leirfjord kirke, 19.05.02:
Ragnhild Sofie Vangen Solfall
Foreldre: Stine Mari Pettersen
og Ole Ivar Solfall.
Faddere: Rita M. Mortensen,
Tommy J. Pettersen, Brage Tuflåt
og Ann Kristin Reiten.
Lurøy kirke, 31.03.02:
Hanna Eline Sarassen
Foreldre: Tove Anita Aslaksen
og Einar Håkon Sarassen.
Faddere: Gerd Sarassen,
Bjørn Pedersen, Silje K. Jakobsen
og Stig Olav Osen.
19.05.02:
August Moxness
Foreldre: Siw Bye Moxness
og Jan-Erik Bentzen.

Faddere: Bjarne Moxness,
Jane Kjerrgård Moxness,
Berit Bentzen og
Morten Hansen.
Træna kirke, 05.05.2002:
Cecilie Jørgensen, Træna
Foreldre: Arve Jørgensen og
Lise-Kari Olsen.
Faddere: Eirin Blomsø,
Ronny Holte, Veronika
Edvardsen.
Henrik Sjøset, Træna.
Foreldre: Geir Anders Sjøset og
Anita Fillingsnes.
Faddere: Hege Antonsen,
Johannes Bøe, Ida
Merethe Sporsheim.

Døde, gravlagt:

Lovund kirke:
14.05.2002: Gunvor Pettersen
(Frikirken).
Moflag kirke:
04.03.2002: Hermund Dahl
Hansen.
09.04.2002: Kåre Olai Slotterøy.
16.05.2002: Johan Eilert.
Johansen.
Lurøy kirke:
22.02.2002: Odd Nysether.
24.04.2002: Osvald Svehaug
Olsen.
31.05.2002: Elin Mary Moen
Aldersund kirke:
19.03.2002: Brit Ellinor
B. Buschmann.
26.03.2002: Rolf Norin A.
Rydning.
03.04.2002: Sigfred Karles
Simonsen.
05.04.2002: Agnes Charlotte
Selnes.
16.04.2002: Mary Magdalena
Johansen.
23.04.2002: Einar Antonsen
Konsvikbedehus/gravgård:
30.04.2002: Martin Bye
Skoglund.
03.05.2002: Sigurd Pareli
Aspdal.
Træna kirke:
03.04.2002: Ole Edmund

Tid

Gudstjeneste

23.06 Lurøy kirke

11.00 Høymesse v/Remøy.
50-konfirmantene deltar.
30.06 Stuvland bedehus 14.00 Høymesse v/Remøy.
Vandring fra Aldra til Stuvland før
gudstjenesten begynner.
07.07 Lovund kirke
11.00 Høymesse v/Eichsteller.
07.07 Nord-Solvær
12.30 Friluftsgudstjeneste v/Remøy.
14.07 Kirkehelleren
Sanna
11.00 Friluftsgudstjeneste v/Remøy.
Kirkekaffe på Grendehuset.
14.07 Aldersund kirke 11.00 Høymesse v/Eichsteller.
14.07 Lurøy kirke
17.00 Kveldsgudstjeneste v/Eichsteller.
21.07 Træna kirke
11.00 Høymesse v/Eichsteller.
28.07 Aldra grendehus 11.00 Høymesse v/Eichsteller.
Kirkekaffe.
04.08 Lurøy kirke
11.00 Høymesse v/Eichsteller.
Avskjedsgudstjeneste for
organist Stephen Jones.
11.08 Selvær kapell
11.00 Høymesse v/Eichsteller.
11.08 Træna kirke
16.00 Høymesse v/Eichsteller.
18.08 Moflag kirke
12.30 Høymesse v/Eichsteller.
25.08 Aldersund kirke 11.00 Konfirmantpresentasjon
v/Remøy.
25.08 Lovund kirke
16.30 Konfirmantpresentasjon
v/Remøy.
01.09 Lurøy kirke
11.00 Konfirmantpresentasjon
v/Eichsteller.
01.09 Kvarøy skole
11.00 Konfirmantpresentasjon
v/Remøy.
08.09 Træna kirke
11.00 Konfirmantpresentasjon
v/Remøy.
08.09 Moflag kirke
12.30 Konfirmantpresentasjon
v/Eichsteller.
15.09 Sørnesøy
grendehus
11.00 Konfirmantpresentasjon
v/Eichsteller.
22.09 Aldersund kirke 11.00 Familiegudstjeneste
m/4-årsbok v/Remøy.
29.09 Lovund kirke
11.00 Familiegudstjeneste
m/4-årsbok v/Eichsteller.
29.09 Lurøy kirke
11.00 Høsttakkefest
m/4-årsbok v/Remøy.

Dikt
Jørgensen
Sanna kirkegård.
11.04.2002: Anfinn Saras
Jakobsen,
Husøy kirkegård.
03.05.2002: Håkon Nikolai
Jakobsen,
Husøy kirkegård.

Våren er kommet,
grønne blader som spretter ut.
Gresset er grønnt med en blomst.
Hurra det er vår!
Anja, 9 år

Har du husket å betale kontingent for Menighetsbladet for i år?
Hvis ikke, kan du, om du vil hjelpe oss med økonomien, betale inn kr 100,til Kirkelig fellesråd i Lurøy, 8766 LURØY, kto. 4513.37.15804.
Hjertelig takk at du støtter oss!

