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Avskjedsord til Tormod Remøy og hele familien
Det er litt trist å tenke på at Tormod
Remøy og hele familien skal reise
herifra. Vi har fått møte dere i mange
situasjoner i de 7 årene dere har vært
her. Du har gledet oss med mange ﬁne
gudstjenester, hjemmebesøk og eller i
hverdagen. Det er vanskelig å tenke på
at dere blir langt borte. Vi minnes dere
med takknemlighet og tenker på dere
og håper at dere får det bra på den nye
plassen. Fint er det å høre at du, Tormod, har hatt ﬁne presteår sammen
med oss og likeså at hele familien har
trivdes i prestegjeldet.
Fine minner for oss å se tilbake på
og vi håper at dere sender tanker nordover til oss i blant. SÅ ønsker vi at
dere kommer på besøk når dere kommer. Dere er hjertelig velkommen og vi
gleder oss til å treffe dere igjen. Tusen
takk for ﬁne år i lag med dere og lykke
til på den nye hjemplassen. Så vil jeg
samtidig hilse til de som blir igjen. Eich-

steller, Bentzen og Romarheim godt å treffe dere også igjen. Så vil jeg ønske god
påske til dere alle, fjern og nær.
”Hjem og familie, venner. Og samfunn med dem vi har kjær.
Beste hilsen til alle
Alle de gaver du sender og hjelpen som alltid er nær.
bladets lesere fra
Kirken hvor du er til stede. Kraften du gir ved ditt bord –
Ovalda Johansen,
Alt får vi motta med glede som barn av ditt rike på jord!”
Selvær, 31. mars 2006

”Jeg har jo levd en stund”
Vi i kirken pleier som oftest å snakke
om det du får gratis. Nåde heter på latin
”gratia”. Guds nåde er gratis og det er
bare å ta i mot og takke. Det er hovedbudskapet i den kristne tro. Ingen tvil
om det. Og likevel, det er noe du ikke
får gratis her i livet. Det er noe du må
slite for, kjempe for, i møte med livets
skuffelser. ”Lidelsen – det er jo den vi
først og fremst lærer av” skal Dostojevski ha sagt. Det gjør alltid et sterkt inntrykk på meg å møte mennesker som
har vært hardt prøvet, og klart å unngå
bitterheten. De forstår mye. De har hjertelag for andre. Vi kaller det livsvisdom.
Når jeg spurte kirketjeneren sørpå
om hvordan han taklet en vanskelig
situasjon, kom han gjerne med svaret
om at han hadde levd og sett mye.
Derfor lot han seg ikke så lett vippe av
pinnen. Han hadde livets ballast med
seg. Og den gamle kloke dama i samme
menigheten hadde sin måte å si det på:
”Været og folk må en ta som de er”.
Visdommen er gull verd, og det koster
å få den. Ordspråkene i Bibelen har

31 kapitler fulle av slike vidsomsord,
vel verd å lese. Livet er splittet i godt
og ondt, vi kommer ikke unna det. Det
går langt inn i vårt eget sinn. ”Det er
ikke så enkelt å være dobbel”, var det
en som sa. Vi bøyes mot jorden og vi
dras mot himmelen. Det er å være menneske. ”Husk at du er støv. Husk at du
er mer enn støv”.
Vi moderne mennesker vil jo helst ha
det lettvint. Vi vil jo helst ha glede og
gode dager. Det er naturlig. Vi vil ikke
lide, vi vil ikke sørge, vi vil ikke ha sykdom som truer liv og helse. Vi vil ikke
være nedtrykt , vi vil være glade og
optimistiske. Du fryder deg over våren.
Nye menneskeliv inn i slekta di og gir
deg ny piff. Solblankt hav lyser mot deg
mens du tøffer utover mot Guravikryggen eller Breivikskallen. Så skimrande
var aldrig havet. Livet er ikke det verste
man har, og snart er kaffe’n klar. Sånn
skal det være. Sånn skal man ha det. Og
vi skal ta mot med åpen favn. Vi skal
unne oss selv og hverandre det gode
liv. Det er noe av selve livets mening.

Men så, en vakker dag er livets skyggeside likevel der. Hvordan møter jeg
det? Rettere: hvordan møter vi det? For
vi kan bare møte det sammen. Når noen
mister en av støttespillerne i livet sitt,
blir det første spørsmål: hvem har jeg
nå? Da er det viktig at vi andre er der,
stiller opp, er tilstede. I Lurøy har vi
akkurat mistet noen av våre støttespillere, noen etter år med sjukdom, et kjært
medlem av staben, en ektefelle, en mor,
en venn. Det er sårt. Det merkes.
Hvordan forholde seg til livets bølgedaler? Hvordan rett og slett være et
medmenneske, bli en medspiller for
folk? Her går vi i lære hele livet. Det
ﬁnnes ikke faste svar. Visdommen får
du aldri opp i hendene. Den er ikke
gratis. Du må virkelig leve ditt liv for
å få tak i den. Du må starte ydmykt på
grunnplanet, og slite deg gjennom motbakkene til du etter hvert når de ﬁne
utsiktspunktene hvor du kan summe
deg og se utover. Da kan du få mer og
mer av det store overblikket. Det er noe
av det ﬁne med å bli gammel.
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En ting er sikkert. Det er en spennende reise. Det er store høyder og
dype daler. Gud hjelper deg ikke
utenom problemene, men han går
sammen med deg gjennom dem. Og
som kristen vet jeg at alt skal ordne
seg til slutt, etter at mitt jordelivs reise er over. ”Vi står han av”, som dere
pleier å si her oppe i nord. Det er en
god livsholdning, etter min mening,
også i det hverdagslige.
Visdommen får du ikke gratis.
Du må ”kjøpe” den. Den koster. Du
må jobbe for den. Livet er tøft – og
det er uhyre spennende. Ta utfordringen! Bøy ikke unna! Vi er alle
i samme båt. Sammen skal vi ﬁnne
veien videre.
”Vil du få visdom, så kjøp den,
bruk alt du eier til å vinne forstand…
Bevar ditt hjerte framfor alt du
bevarer, for livet utgår fra det”
(Ordspråkene, 4,7 og 23).
Hilsen Arild Romarheim

Statistikk over Fasteaksjon 2006 fra Kirkens Nødhjelp
med hovedformålet: Barn og ungdom ut av krig og krise
STED

ANTALL BØSSEBÆRERE
i 2004
i 2006
Onøy/Lurøy
5 k, 1 u, 2 v
7 k, 6 v, 2 barn
Konsvik/Kvina/Tonnes
5 k, 1
7 k, 7 v
Aldersund/Stokkvågen/Sila
barnehage,
4 k, 4 u
Aldra
1v
ØresvikX og Sørfjorden x
4k
Sleneset
6k
7k
Lovund y
4 k, 1 u, 1 v,
4 u, 2 v org.
1 barnehage
fra Frikirken
Kvarøy
2k
2k
Nesøy
1 butikk
Organisert fra
(bare Sørnesøy)
Rødøy i år
Storselsøy
1 voksen
2k
(bare Hestmona)
(hele Storselsøy)
Selværz
1 u, 1 v
1 v, 1 k
Husøy (Træna)z
7k
3 k, 3 v

SUM
i 2004
i 2006
9245,50
9272,40
5308,00
4673,50

SUM

(2006): 37 k, 7 u, 5 v, 2 barnehage, 1 butikk

3444,50
2240,50
3860,-

4188,00
1110,00
1623,00
3691,50

5847,1030,-

5465,00
1142,00

176,-

--

490,1400,6045,-

1022,50
2700,00
7416,00

39086,50

42303,90

X Tilhører til Rødøy kommune i de ofﬁsielle resultatlistene, men pengene overføres av oss.
y Føres i år som resultat av frikirken på Lovund og overføres av dem.
Jeg, GE, har
Z Blir overført av Træna fellesråd

Husøy
Kirkegård
Som mange sikkert vet har det en
tid vært drevet utbedring av Husøy
kirkegård. Dette arbeidet er nå snart
ferdig og kirkegården er blitt veldig ﬁn. Det er ett stort arbeid som
er utført med planering, bolting og
plassering av gravminner og parkerings plass. Nytt gjerde er kommet
opp, nye port vil også komme. Nå
i vår har redskapshus og klokketårnet fått ny bordkledning, og enda en
vannpost er kommet på plass.
Træna menighetsråd vil benytte
anledningen og takke alle som har
bidratt til det ﬁne resultatet. En spesiell takk til Jakobine og Albert som
for noen år siden ga en ny klokke til
kirkegården. En stor takk til Arnold
Holmen som er mester for porten og
spiret som er kommet på klokketårnet. Vi vil også takke Ketil Jakobsen
og Øivind Holmen som trofast har
jobbet der ute og tatt mange tunge
tak.
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Redaktør :

Georg Eichsteller
kapellan@luroy.kirken.no
Kirkekontor Lurøy:
Reidar Hågensen
tlf. 75 09 15 30 – fax 75 09 15 38
Treffetid kirkeverge
Tirsdag - fredag 10.00 -14.00
og prester:
forøvrig etter avtale
Kirkekontor
Randi Jørgensen
Træna
tlf. 75 09 52 12 – fax 75 09 52 13
Treffetid
Mandag og onsdag fra 09.00
Sokneprest:
Georg Eichsteller
tlf. 75 09 22 11 – vakt: 472 52 192
Vikarprest:
Arild Romarheim
tlf. 75 09 36 26 – vakt: 415 48 180
Organist:
Chris Eva - mob. 954 41 427
James E. Storms – mobil 901 88 941
Kirketjenere/gravere:
Annvei Engseth, Bratland: tlf. 75 09 32 30
Tormod Johansen, Lovund: mob. 480 23 097
Karstein Pedersen, Lurøy: tlf. 75 09 37 20 - mob. 975 68 671
Bjørn Tore Ressheim, Sleneset: mob. 950 27 084
Ruth Lomøy, Sleneset: tlf. 75 09 42 16
Asbjørg Ludviksen, Træna: tlf. 75 09 51 83
Kontingenten: kr 100,- pr.år
til Lurøy kirkelig fellesråd, 8766 Lurøy
Bankgiro: Helgeland Sparebank: 4513 37 15804

besøkt mange
skoler, der vi
snakket om
menneskelige
behov, både de
ytre (mat, drikke, klær, hus…)
og de indre
behov (kjærlighet, trygghet,
aksept…). Med
årets fasteaksjon
prøvde Kirkens
Nødhjelp å dekke alle behov
spesielt hos
barn og ungdom
som bor i land
der det er krig
og krise. Tusen
takk til alle som
gikk med bøsse,
og hjertelig takk
til alle som gav
penger til denne
aksjonen. En
spesiell takk
til butikkene,
eldresentrene
og skolene som
støttet aksjonen.
I hele distriktet er det en
økning på ca 8
% sammenlignet
med for 2 år
siden. Det var
kjempebra!
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Fotograf: Torill Nordås.

Konﬁrmasjon 2006

Det var et ﬁnt år sammen
med dere konﬁrmanter.
Vi hadde både undervisning og fritid og lek. Jeg
håper at dere gjerne tenker tilbake til den tiden
og at den har inspirert
dere til å fortsette å være
venner til Jesus Kristus
og Guds elskede barn.

KONFIRMANTER
i Aldersund
Øyvind Andreassen,
Johan Marthin Danielsen,
Jeanette Eliassen, Georg
Hopaneng, Kristianne Eik
Isaksen, Gustav Selnes,
Rosann Hege Værang

på Sleneset
Tom Kristian Antonsen,
Veronica Brattland Iversen, Monica Jakobsen,
Charlotte Helene Johansen, Linda Maylene
Klæbo, Rebecka Cathrin
Klæbo, Benjamin Andre
Larsen, Arnt-Petter Olsen

på Lovund
Liv Bente Kalland Ellefsen, Adrian Olav Hansen,
Sigrid Margrete Ravik
Johansen

på Storselsøy
Anders Isachsen, Marte
Mathisen

på Lurøy

på Træna

Maiken Sandvær Antonsen, Fridtjof Aslaksen,
Marina Fjellgaard, Kristin
Olufsen Norum (Hemnes), Christopher Nygård,
Kristine Olsen (Kvarøy),
Tarjei Sandvær, Trine
Sarassen (Kvarøy), Sigurd
André Skjærvik, Sindre
Eilertsen Staulvik

Anne Berit Jensen (Mo i
Rana), Kim Olav Antonsen Jensen, Linda Myhre,
Ramona Helen Antonsen
Remmen.

Den verdensvide gleden

NMS
Områdestevne
Den 10. og 11. juni inviterte
Det Norske Misjonsselskapet til Lurøy til områdsstevne for Helgeland. Lørdagskveld førte Birger Bentzen
gjennom et variert og ﬂott
program. Chris Eva spilte til
både tre Petter Dass viser
som Arild Romarheim fremførte, til solosang av Berit
Grones og Sissel Edvardsen
og til allsang. Også spilte
han passende musikk til
bilder og impresjoner fra
Lurøy av Georg Eichsteller. Eli Schie fortalte om
den verdensvide gleden:
smil, harmoni, dans og

musikk, takknemlighet over
mat, rent vann, opplæring,
kunnskap, lese og skrive,
helse og medisin, gjøre noe
felles, fotball, evangeliet,
dåpen, Kristusglede, ikke
frykt for ånder, Guds kjærlighet, medmenneskelighet,
tro og håp og misjonsprosjektet til Lurøy menighet:
Matutdeling og fattigskolen
i Antsirabe til 84 barn og
54 voksne.
Stevnen fant sin fortsettelse i en ﬂott gudstjeneste
på søndagen.
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Slekters gang

Gudstjenester

Døpte:

LURØY KIRKE:
16.04.06:
Sølve Andreas Lillevik
Foreldre:
Ida Lillevik Buschmann og
Steinar Lillevik Buschmann
Faddere:
Carl Henrik Buschmann, Hans
Christian Buschmann, Kristin
Lillevik, Jørgen Nilsen, Maria
Buschmann Rishaug, Turid Staulvik
23.04.06:
Andreas Sund Paulsen
Foreldre:
Marte Johanne Sund og Marius
Paulsen
Faddere:
Åge Aleksander Paulsen, Kjersti
Therese Bentzen, Nina Elisabeth
Bentzen, Torgeir Nordaas
LOVUND KIRKE:
14.05.06:
William Alexander Jensen
Foreldre:
Veronica Ragnvaldsen og
Rune Jensen
Faddere:
Rune Nergård, Gunn-Helen Eliassen
14.05.06:
Isabell-Karin Nergård
Foreldre:
Jeanette Karin Sletten Pedersen og
Ben-Rune Nergård
Faddere:
Robin Andre Sletten Pedersen,
Anita Nergård, Johan Klæbo
04.06.06:
Ingeborg Kristine Ravik Sandvær
Foreldre:
Kari Ravik Sandvær og
Jon-Arild Sandvær
Faddere:
Sigrid Margrete Ravik Sandvær,
Alexander Ravik,Olav Skjære,
Edel Skjære
TRÆNA KIRKE
05.06.06:
Amandus Båtvik
Foreldre:
Purnpana Båtvik og Rune Båtvik
Faddere:
Silje Båtvik, Torkel Båtvik, Vigdis
Båtvik, Jan Fredriksen

Vigde:
LURØY KIRKE:
16.04.06:
Ida Lillevik Buschmann og
Steinar Lillevik Buschmann

Døde gravlagt:
ALDERSUND KIRKE:
24.02.06:
Asbjørg Svanhild Einmo
11.04.06:
Solveig Sara Lien
01.06.06:
Ragnar Rasmussen
LURØY KIRKE:
10.02.06:
Marie Julianna Dahl Didriksen
03.03.06:
Olaug Lovise Kvitvær
24.05.06:
Gunda Anne Brandtzæg Edvardsen
MOFLAG KIRKE:
28.04.06:
Karlof Andreas Hansen
TRÆNA KIRKE:
03.03.06:
Einar Jørgensen
10.05.06:
Haldis Jørgensen
19.05.06:
Olea Svendsen
19.05.06:
Edith Asbjørg Olsen
02.06.06:
Inger Svendsen

Lurøy prestegjeld juni – september 2006

DATO

KIRKE

KL.

GUDSTJ.

PREST

18/06 Træna kirke 11.00 Høymesse
25/06 Konsviktunet 11.00 Høymesse

AR
GE

25/06 Stuvland

16.00 Høymesse

GE

25/06 Lurøy

11.30 Høymesse

AR

02/07
09/07
16/07
23/07
30/07
30/07
06/08

Lovund
Sanna
Moﬂag
Kvarøy
Selvær
Træna
Lurøy

11.00
11.00
12.30
11.00
11.00
16.00
11.00

Famlie
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie

AR
AR
AR

13/08
13/08
20/08
20/08
27/08
27/08
03/09
03/09
10/09
10/09
17/09
24/09
24/09

Aldra
Moﬂag
Lovund
Træna
Aldersund
Konsvik
Kvarøy
Nesøy
Lurøy
Lovund
Moﬂag
Aldersund
Konsvik

11.00
11.00
11.00
11.00
16.00
11.00
14.00
11.00
11.00
11.00
12.30
11.00
16.00

Familie
Familie
Familie
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Familie
Høymesse

Minneord

OFFER

MERK.

Menigh.arbeidet
Stuvland
bedehus
Menig. 50 års konﬁrmanter
fak.

GE
GE
Vandring på Onøy/
Lurøy
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE

Kanskje er vi ikke alltid ﬂinke nok til å si: ”Vi er glad i deg!”
Kanskje skjønner vi det ikke før vi står ved graven at vi kommer til å
savne en kjær person.
Håpet om at døden ikke er slutten til alt men begynnelsen til livet
hos Gud, det trøster meg. For da har i alle fall den det bra som jeg
sørger over. Ved siden av savnet har jeg minnene.
De gode møtene. Det som jeg hadde lært. Det som var så enestående med akkurat denne personen.
Så kommer også hver av de tre menighetene i Lurøy prestegjeld til
å savne en av nøkkelpersonene deres. Det er Solveig på Tonnes, Edith
på Træna og Gunda på Lurøy. De hadde til felles at de hadde et stort
kirkelig engasjement. De var kjent, aktet og elsket blant både unge og
gamle. Alle tre hadde kreft. Og alle tre hadde en periode der de var
blitt fri for sykdommen igjen. Men til slutt gikk det bare en vei. Og
selv om det heller ikke for dem var enkelt å slippe, så gjorde de det
på en verdig måte. Det var en viss aura rundt dem som gjorde sterk
inntrykk på meg. Jeg hadde følelsen av at de hadde funnet fred – fred
med seg selv, fred med sine nærmeste og neste, og fred med Gud.
De er nå ”i evighetens lyse land” (NoS 862,6: Jeg er en seiler på livets
hav). Og jeg er takknemlig for at de ﬁkk følge meg et stykke på min
egen vei.
Kjære hilsen til alle pårørende og sørgende.
Georg Eichsteller

