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Korset i ﬂagget
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GLIMT FRA
STORSELSØY
Hestmona
krets har ikke
så ofte besøk
fra menigheten! To ganger
i året har vi
gudstjeneste
i kapellet på
Storselsøy
skole, da bruker vi skyssbåt
fram og tilbake
til øya. På det
ene bildet ser
vi alteret i skolekapellet, det
andre er en av
våre trofaste
kirkegjengere,
Ole Hansen.

enne våren byr på store nasjonale markeringer. På toppen av den
årlige syttende mai har vi 7.
juni med markering av unionsoppløsningen med ”broderfolket”. Det bruser hett i
vårt blod når vi tar av oss lua
og synger ”Ja, vi elsker”.
Det ﬁnnes en sunn og en
usunn nasjonalisme. Jeg tror
vi må kunne si at vi i Norge
– takket være 17. mai – har
klart å holde på en sunn
fedrelandskjærlighet. Svenskene har større problemer
her. Ved enkelte skoler er det
forbudt å synge den svenske
nasjonalsangen, sies det, fordi
det forbindes så sterkt med
nynazistiske strømninger. Vi
elsker vår egne norske arv, og
vi gleder oss over andre folk
som elsker sin tradisjon og
kultur. Uten at vi elsker vårt
eget vet vi jo ikke hva det vil
si å elske. Nettopp gjennom
kjærligheten til vår natur, vårt
folk, våre skikker, våre sambygdinger, vår egen slekt og
vennekrets, kan vi føle med
andre som får sin etniske
bakgrunn og sin nasjonalitet
tråkket på. Et av de verste
eksemplet på dette i dagens
verden er vel kurderne. Vi må
ikke glemme dem, selv om
naboland som Tyrkia og Irak
for lengst har radert ”Kurdistan ” ut av kartet. Over hele
verden er det til enhver tid
mange folk som blir underkuet på den samme måten.
Korset i ﬂagget skal minne
oss om en sunn tosidig solidaritet, en solidaritet med vårt
eget og en solidaritet med
andre. Det nasjonale må gå
sammen med det internasjonale. Flagget i seg selv er et
nasjonalsymbol. Det handler
om oss, vårt land og vårt
folk. Korset peker på noe
overnasjonalt, en kristenarv

som ikke er bundet av nasjonale begrensninger. I korset
er det både en loddrett og en
vannrett akse. Den loddrette
aksen handler om vårt forhold til Gud. Den vannrette
aksen handler om forpliktelsene overfor våre medmennesker. Denne solidaritet
handler om et ukrenkelig
menneskeverd for alle folk til
jordens ender. Menneskerettighetene reﬂekterer dype
kristne tanker, så vel som
humanistiske idealer.
Korset har vært misbrukt.
Religion som et middel for
makt og erobring kjenner vi
altfor godt fra historien. Noen
ganger har kirken vært taus
om overgrepene. Andre ganger har de kristne heldigvis
protestert, som f. eks. når det
gjelder apartheid i Sør-Afrika
eller overgrepene mot indianere i Sør-Amerika. Det siste
har pågått helt til vår egen
tid. Katolske prester har vært
- og er - de fremste til å protestere.
Korset handler om kjærlighet i dens dypeste form. En
kjærlighet som er villig til
å lide. Liksom det var noen
motstandsmenn som måtte
ofre seg for vår frihet, så var
Jesus villig til å ofre seg for
vårt evige ve og vel. Han konfronterte ondskapen. Hans
våpen var kjærligheten. Og
han seiret – selv om det ikke
så ut slik med en gang. Korsets horisontale linje symboliserer en Kristus som strekker
sine armer ut for å forbarme
seg over hele vår forpinte
verden. Vi skal med våre små
armer være med på å virkeliggjøre denne store kjærlighet i
vårt land, i vårt lokalsamfunn,
ja, i hele verden.
Prestehilsen fra
Arild Romarheim
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Speiding i Lurøy

Speiding er i vinden, og nå håper vi å få i gang et
speiderarbeid i Lurøy også! I den forbindelse har
menighetsbladet snakket med Laila Heggelund på
Onøy, som har lang erfaring fra speiderlivet.

*Når begynte du med speiding,
Laila?
-Jeg har vært aktiv speider fra jeg
var 7 år gammel.
*Hvor var det du var speider?
-Jeg bodde på Dønna, og der var
et aktivt speidermiljø som jeg ble
en del av.
*Hva har speidingen
betydd for deg alle
disse årene?
-Jeg vil nevne tre ting:
Selvstendighet, ansvarKjære lesere! Vi sender dere en kort hilsen fra Grilighet og bevissthet på
merud Gård som ligger mellom Stange og Hamar. Nå
hvem jeg selv er og på
ha vi vært her i snart tre måneder. Vi har opplevd en
mine medmennesker.
spennende tid med mye undervisning og fellesarbeid.
Noe av ideen med speiForan oss ligger den siste undervisningsuken. Temaet
ding er at en får tidlig
blir “Fornyelse”. De ukene etterpå skal vi forberede oss
ansvar, så allerede som 8til vår utenlandsreise. Den skal føre oss til et islamsk
9 åring ﬁkk jeg lederanland. De kristne der lever delvis i frykt for islamister.
svar i ei gruppe. Senere
Men de synes, at troen til vår Gud er mer verdifull enn
har jeg fått større ansvar
redselen og en feil tro.
etter hvert som jeg ble
Vi håper at dere konﬁrmanter hadde en ﬁn og veleldre og mer erfaren.
signet konﬁrmasjon. Vi tenker mye på dere. Her opp*Mange tenker TURER
lever vi mange ungdommer i kirken som trives og som
når de hører ordet speier med på å bestemme og å ta ansvar. Så er det en velder, hva sier du til det?
dig god blanding gjennom alle generasjoner, der alle
-Turene er en viktig del
har det bra.
av speiderlivet! Jeg har
Gud velsigne dere, og vi hilser dere hjertelig!
vært på leir mange steder
familien Eichsteller
i landet, og truffet både
norske og utenlandske
speidere.

Hilsen fra Grimerud!

Menighetsblad
for Lurøy og Træna

UTGIS AV MENIGHETSRÅDENE I LURØY OG TRÆNA
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Annvei Engseth, Bratland:tlf. 75 09 32 30
Hermann Mindrum, Lovund: tlf. 75 09 45 69 - Mobil 480 23 097
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*Er speiding først og fremst en
friluftsaktivitet?
-Naturopplevelsen er det viktigste
i speideren! En lærer å verdsette
naturen og å ta vare på den.
*Vi hører det er snakk om å
starte opp et speiderarbeid i
Lurøy fra høsten av?
-Ja, vi er noen som vil prøve å starte ei gruppe med familiespeiding
på Onøy/Lurøy. Det er et tilbud til
de som har barn i alderen 0-12 år,
og et tilbud for hele familien. Vi vil
starte opp til høsten, og da blir det
samlinger ca 1 gang i måneden.
Da bruker vi naturen, har aktiviteter og måltid sammen, synger og
hører fortellinger fra Bibelen.
Hvis det er interesse for det vil
vi også vurdere ei egen gruppe
for ten-åringer, men først vil vi nå
prøve å få i gang familiegruppa.
*Er det åpent for hvem som
helst?
-Ja, alle er velkommen til å være
med, men først og fremst er det et
tilbud til barnefamilier på Onøy/
Lurøy. Ta kontakt med meg eller
kirkekontoret i Lurøy hvis dere
lurer på noe, eller er interessert i å
være med, avslutter Laila.
Tormod

To verdener
Rannveig
Nilsen har
vært deltaker på
Strømmestiftelsens
utvekslingsprogram
Act Now,
og har nå
avsluttet
sitt praksisopphold
hos CODE
i Peru. Her
følger det
siste reisebrevet fra
henne.
“Nytt skoleår, nye skolebøker!”
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Hva skjer innen
diakoni i Lurøy

til å delta i gudstjeneste. I Aldersund
menighetsråd er det vedtatt en prøveordning ut året, der Tore Danielsen
kjører minibuss til enkelte utvalgte
gudstjenester. Dette vil bli annonsert i
forbindelse med gudstjenestekunngjøring. (Se oppslag i kretsene). I Lurøy
er det også vedtatt en prøveordning,
der det er mulig å benytte drosje. Dette
er mest aktuelt for Sleneset og Onøy/
Lurøy kretser. I tillegg håper vi at tidligere ordning med at frivillige tar med
seg naboer fortsetter å fungere. Det er
diakoni i praksis!
Slik situasjonen har vært til nå, er det
særlig de eldre som har vært prioritert
når det gjelder diakoni. Også for barn
og ungdom er det ønskelig at det blir
ﬂere tilbud enn i dag. Her er det spesielt gledelig at de unge selv faktisk har
tatt initiativ til å starte opp med ungdomsarbeid i kristen regi. Vårt ønske
er at det vil være ressurser til rådighet
både når det gjelder økonomi og menneskelige ressurser, slik at de unge får
den nødvendige støtte og hjelp som de
behøver. Det fortjener de!!
Gunda B. Edvardsen

”Diakoni” er et navn på kirkens
omsorgsarbeid. I praksis betyr det at vi
bryr oss om hverandre og tar ansvar for
hverandre i lokalmiljøet. Siden Anne
Kari Romarheim var her i 1998 har det
vært utarbeidet en diakoniplan for prestegjeldet. Da jeg begynte å jobbe som
menighetssekretær høsten 04 var diakonien noe jeg ønsket å ta fatt i og videreutvikle. I samarbeid med prestene har
vi i løpet av vinteren kommet i gang
med et andaktstilbud til alle eldreinstitusjonene i Lurøy. For å få dette til, har
vi samarbeidet med helselag og kvinne
og familielag. Disse lagene hjelper oss
med bevertning, slik at vi kan kombinere andaktstilbudet med sosialt samvær. Vi vil med dette benytte anledningen til å takke for utmerket samarbeid
med Helselaget i Aldersund og Konsvik
, Kvinne og Familielaget på Lovund og
Frikirka på Lovund. Vi håper at vi med
hjelp fra våre samarbeidspartnere også
kan fortsette med dette tilbudet til høsten. Vi opplever at de eldre setter stor
pris på våre besøk, og vi er glade for
endelig å ha fått i gang et lenge etterspurt tilbud. Ved Lurøy Sykehjem fortsetter andaktstilbudet annenhver uke.

Her er vi glade for godt samarbeid med
betjeningen. Det samme gjelder ved
Kløverheimen på Sleneset, som selv har
stått for servering.
I et felles menighetsmøte for Lurøy,
Aldersund og Træna ble den lokale diakoniplanen fra 1998 tatt opp til evaluering og revidering nå i vår. Når planen
nå på nytt er vedtatt, er det et ønske at
det blir et nyttig arbeidsredskap , og at
medlemmene i menighetsrådene får et
aktivt forhold til den. Diakoni skal jo
være menighetsrådets ansvar. Menighetsrådene må derfor også sørge for at
det til en hver tid ﬁnnes personer som
kan iverksette tiltakene som står i planen.
En annen sak det har vært arbeidet
med er å få til en kirkeskyssordning slik
at alle som ønsker det skal ha mulighet
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på. Det ﬁnnes ﬂere
årsaker til
at verden
er blitt som
den er blitt.
Men det
er virkelig
frustrerende at noe
så enkelt
Deltakerne i en av CODE’s alfabetiseringsgrupper.
som hvor
en person
stiftelsen og mange andre organisasjoer født avgjør om han eller hun vokser
ner prøver å bidra til. Noe av det siste
opp i overﬂod eller fattigdom.
Jeg tror at hvis verden skal bli bedre jeg var med på før jeg reiste fra Peru,
er det viktig å gjøre noe med de store var å dele ut skrivebøker og annet skostrukturene. Det er bl.a. nødvendig å lemateriell til skoleelever og til voksne
legge press på myndighetene i utvi- som deltar i alfabetiseringsprogrammet
klingsland slik at de gir innbyggerne til CODE. Målet er at dette skal hjelpe
de tjenestene de trenger, og de rike og inspirere både barn og voksne til å
landene må gi utviklingslandene bedre lære mer, slik at de kan forbedre sin
betingelser når det gjelder internasjo- livssituasjon.
Jeg håper menighetsbladets lesere
nal handel. Samtidig må vi ikke glemme
har
hatt glede av denne lille serien med
enkeltmenneskene som lever i en fattigreisebrev, og at dere har fått et inntrykk
dom de uforskyldt er født inn i.
Det gode er at det ﬁnnes tusenvis av CODEs og Strømmestiftelsens arbeid.
av eksempler på at når mennesker får Det er mye som er urettferdig på denne
muligheten, kan de selv komme seg ut kloden, men heldigvis ﬁnnes det noen
av fattigdommen. Det er dette Strømme- som vil gjøre noe med det. Det ﬁnnes
håp!

ai går snart over i juni, og det er
en måned siden jeg kom tilbake til
Norge fra mitt opphold i Peru. Tiden der
har gitt meg mange inntrykk og minner,
både gode og ikke fullt så gode. Noen
får fram smilet, andre gjør meg trist.
Noe som alltid har opprørt meg, men
som jeg nå har opplevd på en ny måte,
er de store forskjellene mellom menneskers utgangspunkt i livet. Vi som bor i
Norge har en velferdsstat i ryggen. Alle
har lovfestet rett til utdanning, og vi får
legebehandling uansett om vi har mye
eller lite penger. Dette er som en drøm
for den jevne peruaner. Jeg husker da
jeg fortalte kollegene mine om pappapermisjonen i Norge. De kunne nesten
ikke forstå at en nybakt far har rett til
permisjon fra jobben i ﬁre uker. Og da
de hørte at moren kan få opptil ett helt
år - med lønn - trodde de knapt at det
var sant. Slike ordninger ﬁnnes ikke i
Peru.
En kan lure på hvorfor verden er så
urettferdig. Hvorfor er det sånn at noen
har alt de trenger mens andre lever fra
hånd til munn? Hvorfor har noen hundrevis av valgmuligheter, mens andre
knapt har noe valg? Dette er komplekse
spørsmål som det ikke er lett å svare
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Slekters gang

Gudstjenester

Døpte:
KONGSBERG KIRKE:
20.02.05:
Kaja Helene Huka Johannessen
Foreldre: Anita Huka Johannessen og Ole Kristian
Johannessen
Faddere: Aud Helene Brekke, Elling Hvaale, Vigdis
Hvaale, Reidar Hågensen og Turid Istad.
ALDERSUND KIRKE:
24.03.05:
Kristine Bull-Hanssen
Foreldre: Marit Åslaug Ranheim og Harald Bull-Hanssen
Faddere: Steinar Ranheim,Eli Anne Hauknes, Turid
Fagerheim, Audun Bull Hanssen, Grete Hamran.
TRÆNA KIRKE:
25.03.05:
Amund Schøning Fillingsnes
Foreldre: Aslaug Helene Fillingsnes og Endre Bakken
Faddere: Isabell Jakobsen, Per Christian Karlsen og
Trine Olsen
LURØY KIRKE:
27.03.05:
Mari Marlene Nordås
Foreldre: Torbjørg Nordås og Reidar Nordås
Faddere: Gunn Sonja Nordås og Torgeir Nordås
15.05.05:
Leon Andreas Telnes
Foreldre: Marit Olsen og Kjetil Andreas Telnes
Faddere: Line Olsen, Nina Elisabeth Bentzen, Stian Telnes
og Viggo Hoff
MOFLAG KIRKE:
28.03.05:
Albertine Johansen Sinkaberg
Foreldre: Katharina Sinkaberg og Arnt Egil Ove Johansen
Faddere: Ann Kristin Sinkaberg, Roy Henrik Sinkaberg,
Bodil Johansen, Roger Slotterøy og Mona Albrigtsen
LOVUND KIRKE:
01.05.05:
Emrik Moxness
Foreldre: Siw Moxness og Jan Erik Moxness
Faddere: Unn Helen Bentzen, Tora Thomassen og Ingolf
Johan Kristiansen

Døde gravlagt:
MOFLAG KIRKE:
08.03.05:
Harald Eilif Olsen
11.03.05:
Karl Leif Johan Johansen
18.03.05:
Håkon Andreas Hansen
08.04.05:
Kristine Olive Johansen
06.05.05:
Asle Malvin Edvardsen
LOVUND FRIKIRKE:
17.03.05:
Hanna Bergljot Thomassen
TRÆNA KIRKE:
02.05.05:
Åse Reine
LURØY KIRKE:
12.05.05:
Torbjørn Antonsen
01.06.05:
Aslaug Sandvik (Sørnesøy)
ALDERSUND KIRKE:
19.05.05:
Idar Kjetil Kristoffersen
24.05.05:
Magda Pettersen
KONSVIK BEDEHUS:
26.05.05:
Helga Laura Kornelia Olaysen
27.05.05:
Minda Helene Engan
LOVUND KIRKE:
27.05.05:
Svanhild Johanna Pettersen

Lurøy prestegjeld juni 2004 – mars 2005

Sted

Tid

Gudstjeneste

26.06 Lovund kirke
11.00 Høymesse v/Remøy
26.06 Konsvik bedehus 11.00 Høymesse v/Romarheim
26.06 Stuvland bedehus 16.00 Høymesse v/Romarheim.
Vandring fra Aldra til Stuvland.
03.07 Aldersund kirke 11.00 Høymesse v/Romarheim
03.07 Moﬂag kirke
16.30 Høymesse v/Romarheim
10.07 Træna kirke
11.00 Høymesse v/Romarheim i.f.m
Træna-festivalen
17.07 Kirkehelleren
10.30 Friluftsgudstjeneste v/Romarheim
Sanna
i.f.m Sannadagene
24.07 Lurøy kirke
11.15 Høymesse v/Romarheim i.f.m
slektsstevne
31.07 Lovund kirke
11.00 Høymesse v/Eichsteller
07.08 Lurøy kirke
11.00 Høymesse v/Eichsteller i.f.m
Utﬂytterstevne
07.08 Aldra grendehus 16.30 Høymesse v/Eichsteller
14.08 Moﬂag kirke
12.30 Høymesse v/Remøy
14.08 Træna kirke
11.00 Høymesse v/Eichsteller
21.08 Aldersund kirke 11.00 Gudstjeneste m/konﬁrmantpresentasjon v/Remøy
21.08 Lurøy kirke
17.00 Gudstjeneste m/konﬁrmantpresentasjon v/Eichsteller
28.08 Lovund kirke
11.00 Gudstjeneste m/konﬁrmantpresentasjon v/Remøy
04.09 Moﬂag kirke
12.30 Gudstjeneste m/konﬁrmantpresentasjon v/Eichsteller
11.09 Kvarøy skole
11.00 Gudstjeneste m/konﬁrmantpresentasjon v/Eichsteller
11.09 Selvær kapell
11.00 Høymesse v/Remøy
11.09 Træna kirke
17.00 Gudstjeneste m/konﬁrmantpresentasjon v/Remøy
18.09 Lurøy kirke
11.00 Høymesse v/Remøy
25.09 Aldersund kirke 11.00 Familiegudstjeneste v/Remøy.
Utdeling av 4-årsbok
25.09 Lovund kirke
11.00 Familiegudstjeneste v/Eichsteller.
Utdeling av 4-årsbok.

Aktiviteter i s
VANDRING OVER ALDRA:

Søndag 26. juni er det tid for den årlige gudstjenesten på Stuvland, med tur
fra Aldra til Stuvland på forhånd!
Båt fra småbåthavna i Aldersund
kl. 13.00, den går først til Aldra og så
videre til Stuvland.
Gudstjeneste kl. 16.00 v/Arild
Romarheim

50-ÅRSKONFIRMANTER,
SLEKTSSTEVNE OG
GAMMEL GUDSTJENESTE

Alt dette skjer i Lurøy kirke i løpet av
sommeren!
Det begynner med 50-årskonﬁrmantene, som deltar under gudstjenesten
19. juni. Søndag 24. juli er det gudstje-

mmer
neste hvor Angelsen-slekta fra Lurøy
innland er sterkt tilstede, og søndag
7. august er det ”gammeldags gudstjeneste” under Lurøydagene!

TRÆNAFESTIVALEN:
MARIA SOLHEIM!

Kirka er absolutt delaktig i festivalen!
Lørdag 9. juli får vi årets høydepunkt i
Træna kirke, da holder Maria Solheim
konsert kl. 12.00.
Søndag 10. juli blir det gudstjeneste i
Træna kirke i.f.m festivalen.
Træna kirke 20. juni: Ankenes kirkekor er på Træna mandag 20. juni, og
inviterer alle som har anledning til
aftensang i Træna kirke kl. 20.00.

