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Nytt – men
ubetalt, piano til
Aldersund kirke
Som mange vil ha registrert, i hvert fall
de som var i Aldersund kirke under
gudstjenesten søndag 13. juni, er det
kommet et nytt og fint piano til kirken
der. Det er noe helt annet enn det gamle og ustemte pianoet som var der tidligere, og som heller ikke gikk an å stemme. Så i hvert fall Chris organist, som
har brukt det, er godt fornøyd, og det er
kanskje menigheten også, i hvert fall
håper man det. Det er bare èt lite minus
midt i gleden over det nye instrumentet, og det er at det er ikke betalt fullt ut
ennå. Det var jo kunngjort fra menighetsrådet at man skulle samle inn penger til det innen menigheten, og man har
også fått inn over 10 tusen kroner så
langt. Nå er menighetsrådet litt redd for
at folk tror at pianoet allerede er betalt,
i og med at det er tatt i bruk, noe som
altså ikke er tilfelle. Men man har fått
det på plass, fordi det var et sterkt
behov for et slikt instrument til forskjellige formål i kirken, idet man regnet
med at man kanskje kunne greie å samle inn hele kjøpssummen. Derfor håper
man nå på at flere vil gi en gave til dette gode formål, til den kontoen som er
aktuell for gaver, nemlig Aldersund
menighetsråd, 8735 STOKKVÅGEN kto.
4513. 46. 59517. Det er nok så at
menighetsrådet kan greie å betale
resten av kjøpesummen, men det betyr
at andre oppgaver som rådet skulle ta
seg av blir ugjort, til skade for dem det
rammer. Derfor håper menighetsrådet
fortsatt på flere innbetalinger, og sier
hjertelig takk for alle bidrag!
Kirkevergen

Juni 2004

KIRKENS FØDSELSDAG
I skrivende stund er
noen av oss akkurat kommet
tilbake fra et storslått kirkejubileum i Kabelvåg! Det var en opplevelse å få samles med kirkefolk fra hele nord, og fylle den
store Lofotkatedralen 5 ganger i
løpet av pinsehelga. Så feiret vi
kirkejubileum og pinse på en
gang
- og den ”glemte høytiden” kom endelig i
fokus som den kirkefesten den skal være!
Ellers er jeg redd for at mange har et
svakt forhold til hva pinse egentlig er for
noe. En liten undersøkelse i ei avis gav i
alle fall nokså nedslående resultat, av nesten 40 spurte var det bare noen få som
visste hva pinse egentlig handler om.
Noen har nok et vagt bilde av at pinse
handler om Den Hellige Ånd, men å få
tak på dette som har med Ånden å gjøre
er ikke enkelt! Det syntes nok ikke disiplene til Jesus heller, de var enkle, jordnære menn som likte dårlig at Jesus hadde tenkt å forlate dem for å dra tilbake
til himmelen. Men pinsedagen fikk de
en opplevelse de sent vil glemme. De
var samlet i Jerusalem da dette skjedde:
”Med ett kom det et brus fra himmelen
som når det blåser en sterk storm, og
det fylte huset hvor de satt. Tunger
likesom av ild kom til syne, og de delte
seg og satte seg på hver enkelt av dem.
Da ble de alle fylte av Den Hellige
Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne.”
(Apostelgjerningene 2,2-4)

–
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Stell av graver

Atter er vinteren gått, og sommeren står
for døren. Det er en deilig tid, både for
små og store, og den gir muligheter til
mange aktiviteter som er utelukket
resten av året. Slik også for dem som
arbeider i kirken, og da tenker jeg
naturligvis først og fremst på arbeid
utendørs. Nå er tiden inne for å stelle
med graver, for å pynte og plante, og

Dette er starten på den kristne kirkes
historie. Derfor kaller vi også pinse for
kirkas fødselsdag, for etter denne spesielle opplevelsen drog Jesu disipler ut
for å bygge kirke. Ikke kirkehus i første
omgang, de kom etter hvert. Nei, disiplene begynte med å forkynne om Jesus
til mennesker de møtte, og slik begynte
de å bygge ”kirken av levende stener”
som Paulus omtaler den et sted. I de siste ukene har det vært mye oppmerksomhet om kirkebygg som er i forfall,
og vi har et stort ansvar for å ta vare på
de mange vakre kirkebyggene også her i
vårt prestegjeld. Viktigere er det likevel
å ta vare på kirka som et levende fellesskap av gamle og unge. Derfor er det
viktigste som skjer i kirka akkurat nå
den reformen som vil sikre at alle som
blir døpt også skal få en opplæring i
kristen tro, og kunne finne et fellesskap
der denne troen får vokse. Målet er
stort, og veien fram virker lang og krevende – ikke minst for oss med mange
små kretser og øysamfunn. Da er det
godt å minne hverandre på at til sjuende og sist er det en annen som tar
ansvar for kirkas framtid, og det er Herren Jesus Kristus.
Han er grunnsteinen i kirka, eller
hjørnesteinen som holder kirka sammen. Bare i tro og tillit til Ham kan vi
drive kirka videre. Bare i fellesskapet om
Ham har kirka noen framtid. Så får vi be
om at han vil utruste nye medarbeidere
til å bygge kirken si her i Lurøy og Træna. Bygge et fellesskap av der unge og
gamle kan finne sin plass og kunne si
med salmisten: ”Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener”.
Tormod Remøy
for i det hele tatt å se etter at alt er i
orden. Det som vi i etaten først og
fremst er opptatt av, er om funksjon og
sikkerhet er i orden, særlig er dette
aktuelt med hensyn til gravsteiner. Og
for å gjenta det også i år; det er de pårørende etter avdøde som har ansvaret for
å sikre, og i det hele tatt ta vare på,
gravminner. Den som er graver på den
aktuelle gravgården vil naturligvis være
behjelpelig om det er behov for assisforts. s.2

2
tanse, men det er altså de pårørende som har ansvaret! Og er
det behov for konkrete arbeidsoppgaver, som graver/kirketjener utfører, kan det nok påregnes et gebyr, som kirkelig fellesråd har bestemt skal betales, av følgende størrelse:
Oppsetting av gravminne m/ramme
kr 500,Oppsetting av gravminne u/ramme
kr 400,Oppretting og bolting av gravminne
kr 600,Bare bolting av gammelt gravminne
kr 300,Bare oppretting av gravminne
kr 200,Ved oppretting av gravlegat for årlig stell av graver, noe som
innebærer kjøp av sommerplanter, planting, vanning og administrasjon, vil legatet bli belastet med kr 400,- pr. stor grav og
kr 300,- for liten grav, pr. år. Ved flere graver i samme legatet
reduseres prisen for disse med kr 100,- pr. grav. Det er altså
mulighet til å få hjelp med stell av gravene, og dermed skulle
alt ligge vel til rette for å holde det siste hvilested for våre
kjære i god orden!
– Strøm til Konsvik gravgård
Som noen kanskje har registrert, arbeides det nå med å få
strøm til Konsvik gravgård, noe som medfører at det kan bli
lys ute der, samt strøm til innendørs bruk i huset på gravgården. Dette vil sikkert gjøre det mye penere på gravgården,
samt at det vil bli lettere å få utført arbeide der. Vi er glad for
at styret for Konsvik bedehus, som er de som har tatt initiativ
til dette, har gått i gang med det, og ønsker dem lykke til med
prosjektet!
– Utvidelsen av Moflag gravgård vigslet
Som mange kjenner til, er den utvidelsen av Moflag gravgård
som har pågått en tid, nå ferdig, og den første graven på det
nye stykket er tatt i bruk. Før gravleggingen ble det holdt en
liten vigslingshøytidelighet. Nå er ikke alt gjort ferdig ennå,
bl.a. må det gjøres noe mer med veien til gravgården, og så
må gjerdet rundt gravgården utvides og settes opp på nytt,
etter at det ble tatt ned i forbindelse med utvidelsen. Dette er
også et spørsmål om penger, og det er ikke avgjort noe ennå
om når arbeidet kan være ferdig.
En mulighet er å nytte de pengene som var tenkt å brukes
til nytt klokketårn til gjerde, i og med at det gamle huset med
klokketårn fortsatt kan fungere, etter at det er flyttet på plass
igjen etter utvidelsen. Dette må fellesrådet ta stilling til, og
før det er avklart kan en ikke sette i gang med innkjøp av
gjerdematerialer og arbeidet.
Nytt skap i Aldersund kirke,
– fortsatt lekkasje inn i menighetssalen
Som et ledd i å utnytte plassen i Aldersund kirke bedre, har
fellesrådet bestemt å lage et skap inne i dåpssakristiet. Arbeidet er allerede utført, og det er Lars Eilert Kvitvær som har
gjort det. Det ble meget bra, og skapet skal nyttes bl.a. til å
henge opp konfirmasjonskapper i, samt til oppbevaring av
andre saker en ønsker å ha der.
Dessverre er man ennå ikke ferdig med å få dreneringen
ved kirken i orden, slik at det kommer fortsatt vann inn i
menighetssalen når det regner. Dette gjør at menighetssalen
ikke kan tørkes opp og få nytt golvbelegg, og da heller ikke
brukes, noe som er leitt for menigheten. Det er teknisk etat
som har lovet å gjøre arbeidet med dreneringen, men det er
altså ikke ferdig ennå. Vi håper dette vil komme i orden snart.
Felling av gamle trær på Lurøy gravgård
Noen vil sikkert ha lagt merke til at mange av de gamle trærne, vesentlig popler, på Lurøy gamle gravgård, er felt i løpet
av vinteren. Det er kirketjener/graver Pedersen som med noe

hjelp fra teknisk etat slik har stått for arbeidet med å sikre
gravsteiner fra fallende trær, etter som slike fall førte til at
noen gravsteiner ble revet over ende sist høst under en
storm. De gamle poplene er nemlig blitt så råtne innvendig at
de tåler svært lite før de brytes ned, noe som kan være farlig
for både gravminner og for mennesker.
Nytt piano til Aldersund kirke
– orgel til Lovund kirke
I det samme redaksjonen av bladet er i ferd med å avsluttes,
får vi melding om at det nye pianoet til Aldersund kirke skal
komme i løpet av dagen. Dette vil det sikkert komme mer
stoff om i neste blad, så vi får foreløpig bare ønske til lykke
med et nytt og fint instrument, og håpe at det vil bli til stor
glede for menigheten i framtiden.
Samtidig har vi fått melding om at det nye orgelet til
Lovund kirke også er kommet til bygda, men vi vet foreløpig
ikke noe om det heller. Vi regner med at det vil bli en større
reportasje om det også i neste blad. Vi håper kirken vil bli
godt tjent med det nye instrumentet!
Skifte av kirkeverge/menighetssekretær
Da nåværende kirkeverge/menighetssekretær skal pensjonere
seg, er stillingen lyst ledig og nytt personell skal ansettes i
nær framtid. Det er mulig at stillingen blir delt opp i to deler,
med tre fjerdedels stilling som kirkeverge og en fjerdedels
stilling som menighetssekretær, med to forskjellige personer i
stillingene.
Det er kommet inn søknader, så vi regner med at det går
greit å få nytt mannskap på plass til den 1. september, da
nåværende kirkeverge slutter.
Kirkevergen

Menighetsblad
for Lurøy og Træna
Utgis av menighetsrådene i Lurøy og Træna

Redaktør og kasserer: Torfinn Nilsen 8766 Lurøy
Kirkelig betjening: Kirkekontoret
tlf 75 09 15 30 fax 75 09 15 38
Treffetid prester: Tirsdag - fredag 10.00 -14.00
forøvrig etter avtale
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
James E. Storms 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 52 12
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 42 16
Kontingenten: kr 100,- pr.år
Sendes menighetsbladet, 8766 Lurøy
Bankgiro: Sparebanken Rana: 4513 37 15804
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Stor kirkefest i Kabelvåg
– ved to av deltakerne
Som det framgår bl.a. av sokneprestens andakt, var det en fin
og stor samling i Kabelvåg i
Lofoten i pinsen, med deltakere
fra menigheter i hele Nord-Norge. Det var 200års-jubileum for
at Nord-Norge ble eget bispedømme, noe som virkelig var
verd å feire. Og det ble en fin
fest, med mange forskjellige
arrangementer, alt fra jubelmesse til konserter, seminarer og
ikke minst fine gudstjenester.
Også fra Lurøy prestegjeld ble det
sendt deltakere, faktisk forholdsvis etter
folketallet en av de største kontingenter
fra hele landsdelen. Begge prestene
våre, en organist, en kirketjener, kirkevergen og ikke mindre enn fem ungdommer, derav fire av årets konfirmanter, deltok. Og for å høre hvordan opplevelsen var, har Georg prest intervjuet
to av de unge, som her gir uttrykk for
det de opplevde i Lofoten. I tilknytning
til dette har Georg også tatt to bilder av
ungdommene, hvorav det ene er fra
Vågan kirke og viser at det var svært
mange mennesker til stede der. Her er
intervjuene, det første med Victoria
Nygård:
– Hva har du gjort i pinsen?

ning og masse mer folk. Det var den
fineste kirken (Vågan kirke) jeg har vært
inn i, utenom Nidaros domen.
– Har disse dagene noe innvirkning
på fremtiden?
– Ja, Normann og Ronja ble 1. og 2.
vara. Så de skal reise mye. Også har jeg
fått mange gode venner som jeg skal
prøve å holde kontakt med.
– Jeg har vært på ungdomsmøte i
Kabelvåg (Lofoten). Der var det ungdommens kirketing. Vi har valgt nye
representanter. Også ble jeg kjent med
masse ungdom.
– Kjente du noen fra før?
– Ja, vi var 5 stykk fra Lurøy kommune.
Også kjente jeg en fra Bodø.

– Synes du at vi oftere skulle ha slike arrangementer til ungdom?
– Ja, fordi man får ikke så ofte være
med, når man bor her ute. Derfor er det
viktig å få informasjon og å være med.
Jeg tror, at vi alle hadde det veldig artig.
Reporter: Georg prest

– Hvem fra Lurøy var med?
– Jørgen Holmen, Lene Marita Staulvik, Ronja Therese Fredriksen, Normann Nordås og eg.
– Hva likte du best i Kabelvåg?
– At det var så mange ungdom. Første kveld var det konsert. Det var helt
utrolig. Musikken var bra, jeg synes alt
var bra. De hadde også samiske sanger
og viste den samiske kulturen. Det var
annerledes enn her. Det var mye stem-

Fin samling for menighetsrådene i Lurøy prestegjeld
Som et ledd i det å skolere medlemmene i menighetsrådene i prestegjeldet,
ble det avholdt en samling for dem i
Træna fredag 19. og lørdag 20. mars.
Det var undervisningskonsulenten hos
bispedømmerådet, Inger Johanne Lindahl, som kom til prestegjeldet og hadde undervisning, først og fremst om
dåpsopplæringen men også litt om diakonale tjenester i menigheten. Lindahl
var flink til å inspirere og gi nye idèer
om arbeidet, både gjennom teori og ved
praktiske eksempler. Blant annet tok
hun hele forsamlingen med på en tur til
Kirkehelleren på Sanna, hvor hun fikk
alle til å delta på en påskemarsj. Den
gikk fra kaia opp til helleren, med flere
stasjoner underveis hvor det som skjedde i påsken for snart 2000 år siden ble
rekonstruert og memorert. Det var en
fin opplevelse, og kanskje første gang at
Jesu lidelses-historie har vært gjenstand
for opptrinn på stiene på Sanna.
Ellers var det også en liten samling i
Træna kirke fredag kveld, samt at hele
kurset ble avsluttet med gudstjeneste i
Petter Dass-kapellet lørdag kveld før
avreise fra Træna. Til denne gudstjenes-

ten kom det også en del av menigheten
i Træna, så det ble ikke plass til alle
inne i kirkerommet; noen måtte stå ute
i gangen. Men det gikk godt, og det ble

en fin samling om Guds ord og med de
vakre maleriene av Harr som ramme
omkring det hele.
T. N.

Kursdeltakerne fra Lurøy, Aldersund og Træna menighetsråd, samlet foran alteret i
Træna kirke, med undervisningskonsulent Lindahl lengst til høyre.
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Slekters gang

Døpte:

Gudstjenester

LOVUND KIRKE:
Lurøy prestegjeld sommeren 2004
15.02.04:
Dina Olaisen Dahle
Foreldre: Tanja O. og Knut Dahle.
Sted
Tid
Gudstjeneste
Faddere: Elisabeth Jensen, Gjøran Johansen, Annie Olaisen,
Alette Olaisen, Arne Olaisen, Stine Elisabeth Dahle.
20.06 Konsviktunet 11.00 Høymesse v/Eichsteller. Nattverd.
14.03.04:
Thomas Brandser
20.06 Stuvland
16.00 Høymesse v/Eichsteller.
Foreldre: Trude og Roger Brandser.
bedehus
Båtskyss fra båthavna i Bratland.
Faddere: Rune Christiansen, Åsa Johansson.
Vandring fra Aldra-siden til
Tuva Lisa Magdalene Christiansen
Stuvland før gudstjenesten.
Foreldre: Åsa Johansson og Rune Christiansen.
27.06 Lurøy kirke
11.00 Høymesse v/Remøy.
Faddere: Karin og Anders Stattin.
50-årskonfirmantene deltar.
09.04.04:
Henrik Ellefsen Johansen
27.06 Moflag kirke
16.30 Kveldsgudstjeneste v/Remøy. Nattverd.
Foreldre: Tove M. E. Johansen og Tormod Johansen.
04.07 Lovund kirke 11.00 Høymesse v/Remøy. Nattverd.
Faddere: Heine Ellefsen, Ellen Ellefsen og Oddny Jakobsen.
11.07 Kirkehelleren 11.00 Friluftsgudstjeneste v/Remøy. Dåp.
Sanna
Elias Olvik
Foreldre: Julie-Anne Mørk og Bjørn Molvik.
11.07 Træna kirke
16.30 Kveldsgudstjeneste v/Remøy. Dåp.
Faddere: Stein-Wiggo Mørk og Gaute Olvik.
18.07 Nord-Solvær
12.30 Høymesse v.Remøy.
grendehus.
Dåp. Kirkekaffe.
Aslak Rasmussen
18.07 Lurøy kirke
19.00 Kveldsgudstjeneste v/Remøy. Nattverd.
Foreldre: Veronica Johansen og Kim Andre Rasmussen.
Faddere: Edvard Berglund og Hanne Kristin Fløtnes.
25.07 Aldra
11.00 Høymesse v/Eichsteller.
grendehus
Nattverd. Kirkekaffe.
05.06.04:
Kyrre Austigard Vassdal
Foreldre: Tone Vassdal og Lars A. Gujord.
30.07 Træna kirke
17.00 Kveldsgudstjeneste v/Eichsteller.
01.08 Lurøy kirke
11.00 Høymesse v/Eichsteller. Nattverd.
Faddere: Solveig Hopen, Rune Vassdal og Karen Marie Gujord.
08.08 Aldersund kirke 11.00 Høymesse v/Eichsteller. Nattverd.
MOFLAG KIRKE:
08.08 Lovund kirke 17.00 Kveldsgudstjeneste v/Eichsteller.
08.04.04:
Nikolai Johansen
15.08 Træna kirke
11.00 Høymesse v/Eichsteller. Nattverd.
Foreldre: Johanne Kristin Hansen og Roar Johansen.
22.08 Lurøy kirke
11.00 Gudstjeneste m/konfirmantFaddere: Jarl Andre Grande, Jan-Kåre Hansen, Jim Hansen,
Veronica Isaksen, Kenneth Johansen, Anne H. Østvann.
presentasjon v/Remøy. Dåp.
Kirkekaffe med informasjon om
LURØY KIRKE:
konfirmasjonstiden.
21.03.04:
Leandra Marlene Johansen Nordås
22.08 Moflag kirke
16.30 Gudstjeneste m/konfirmantForeldre: Gunn-Sonja Nordås og Svein-Inge Johansen.
presentasjon v/Remøy.
Faddere: Lena Eliassen, Liv Bente S. Johnsen, Lars-Gøran
Kirkekaffe med informasjon om
Strømhaug, Ken Kåre Kristiansen, Wiggo Johansen,
Carina Stensland.
konfirmasjonstiden.
29.08 Buneset
12.00 Gudstjeneste m/konfirmant31.05.04:
Bård Andreas Nordås
Foreldre: Nina Elisabeth Bentzen og Torgeir Nordås.
presentasjon v/Eichsteller.
Faddere: Normann Nordås, Ann Hilde Jenshaug, Marit
Salg av mat. Informasjon om
H. Olsen, Yngve og Ingrid Nilma Bentzen.
konfirmasjonstiden.
Transport til Buneset: Se oppslag
ALDERSUND KIRKE:
før gudstjenesten!
12.04.04:
Emma Einmo Aspdahl
29.08 Selvær kapell 11.00 Gudstjeneste v/Remøy. Kirkekaffe.
Foreldre: Ellen Einmo og Kurt Preben Aspdahl.
Faddere: Vebjørn Johansen, Hildegunn Sund, Frode Andreas
29.08 Træna kirke
16.30 Gudstjeneste m/konfirmantGuravik, Janne Holthe.
presentasjon v/Remøy.
Kirkekaffe med informasjon om
Simen Hauknes Ranheim
konfirmasjonstiden.
Foreldre: Eli-Anne Hauknes og Steinar Ranheim.
Faddere: Kamilla Sjursen, Andreas Aasvik, Linda Henriksen
05/09 Lovund kirke 11.00 Gudstjeneste m/konfirmantog Ove Hansen.
presentasjon v/Eichsteller.
Kirkekaffe med informasjon om
Natasha Malene Jensen
konfirmasjonstiden.
Foreldre: Morto Nuch og Morten Nils Jensen.
Faddere: Rolf Andre Mathisen, Linda Mathisen, Espen Moen
05/09 Moflag kirke
16.30 Kveldsgudstjeneste v/Eichsteller.
Nattverd.
og Ellen Johansen.
12/09 Lurøy kirke
11.00 Høymesse v/Remøy og Eichsteller.
TRÆNA KIRKE:
Avskjed med Torfinn Nilsen og
12.04.04:
Bendic Antoni Jakobsen
presentasjon av nye medarbeidere.
Foreldre: Per-Christian Karlsen og Isabelle Buschmann Jakobsen.
Kirkekaffe.
Faddere: Tove Ruth Olsen, Arne Ingar Lilleårstein, Stian
Solvang, Kristine Brørs.
19/09 Kvarøy skole 11.00 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon v/Eichsteller.
Linnea Olaisen
Kirkekaffe med informasjon om
Mor:
Anita Olaisen.
konfirmantåret.
Faddere: Anja Antonsen, Brynjar Langskjær, Monika Holmen
og Christer Sjøseth.
19/09 Træna kirke
11.00 Høymesse v/Remøy. Nattverd.
26/09 Øresvik skole 11.00 Høymesse v/Remøy. Nattverd.
02.05.04:
Ingvild Sletten Monsen
Foreldre: Trond Vegard Sletten og Kristine Monsen.
26/09 Lurøy kirke
17.00 Kveldsbønn v/Remøy. Nattverd.
Faddere: Inger Dagmar Monsen, Ståle Kvalvik, Geir
Frode Sletten, Selma Reinvik og Jostein Fagertun.
LOVUND KIRKEGÅRD:
13.06.04:
Simen Kristiansen
Foreldre: Stig Isak Kristiansen og Renate Holmen.
06.04.04:
Kåre Johan Olai Mikalsen.
Faddere: Siri Langskjær, Roy og Lena Kristiansen.
ALDERSUND KIRKEGÅRD:
15.06.04:
Aslaug Johanne Jørgensen.
Døde gravlagt:
LURØY KIRKEGÅRD:
MOFLAG KIRKEGÅRD:
14.05.04:
Torbjørn Ivar Staulvik.
HUSØY KIRKEGÅRD:
16.03.04:
Leif Johan Markussen.
25.05.04:
Andolf Øystein Olsen.
04.06.04:
Kristofa Johanna Olsen.
08.06.04:
Martha Bergine Hyttan.
16.06.04:
Gunhild Charlotte Slotterøy.

