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Kjære leser!

H

ar dere drivhus i hagen? I drivhuset blir det varmt på
gode soldager. Hvis du setter inn nye tykke glass i drivhuset vil der trolig bli enda varmere der enn før. Tykkere
glass gjør at solvarmen kommer inn i drivhuset men slipper
ikke så lett ut igjen.

66. årgang

Lysglobe på plass
i Moﬂag kirke

I atmosfæren rundt jordkloden vår ligger det et slags drivhusglass av klimagasser. Dette laget med gasser består blant
annet av Karbondioksyd (CO2) /KFK gasser/ metangass
(CH4). Disse gassene slipper sollyset inn til jorden. Men når
laget blir for tykt av klimagasser slipper ikke solenergien
ut igjen i verdensrommet. Da øker temperaturen på jordens
overﬂate. Og dette kan kalles drivhuseffekten.
I disse dager er det mye fokus på denne problematikken om
de menneskeskapte klimaendringene som kan skape store
konsekvenser for livet på kloden. Trolig blir det fokus på
dette nå som vi sjøl kan undre oss over klimaforandringene.
”Været for tiden er merkelig”.
En dag jeg satt på andaktsplassen min på kontoret bladde
jeg i Bønneboken som er gitt ut av kirkerådet. Der fant jeg
en bønn om skaperverket som gjorde inntrykk på meg:
Hjelp oss å redde havet
Gode Gud, så vakkert det er: lyset over
vannet, den myke strandlinjen, den
høye klare himmelen! Hjertet jubler!
Men likevel – under overﬂaten kjemper
livet en ujevn kamp mot menneskers
ødeleggelser. Hjertet gråter. Hjelp oss
å redde havet, Herre, jordens fostervann.

Tekst: Bitten Lunde, Foto: Helge Oddøy

Vår kanskje største moralske utfordring i 2007 er kampen
mot klimaødeleggelsene.
Kjære Gud, fri oss fra likegyldighet og motløshet.
Jeg tror vi er helt avhengige av Vår Herre på dette området.
Vi står heldigvis ikke alene i kampen. Det har vi aldri gjort.
Gud er med. Hør bare hva Han sier til oss:
Vær ikke redd, for jeg er med deg.
Se deg ikke rådvill omkring,
for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg,
ja, holder deg oppe med min frelserhånd.
Guds velsignelse til deg
Vennlig hilsen
Anders Rosland

Det er innkjøpt lysglobe til Moﬂag kirke.
På bildet ser vi kirketjener Ruth Lomøy ved siden av globen.
Midlene er skaffet til veie gjennom orgelkomiteen som i
2003/2004 stod i bresjen for innsamlingsaksjon til nytt orgel
i kirken.
Komiteen har bestått av: Gunn Joachimsen, Asbjørg Svenning, Ruth Lomøy, Johan P. Olsen og Helge Oddøy.
Det viste seg at det var penger igjen på innsamlingskontoen
etter at orgelet var innkjøpt og kommet på plass, så komiteen bestemte da at resten av midlene skulle brukes til lysglobe. Det ble også innkjøpt et fat i sølvplett som brukes i
forbindelse med nattverd.

Miljøvennlig kirkegård
En ryddig og ﬁn kirkegård er viktig. Vi har derfor anskaffet kompostkasse til Aldersund kirkegård. Alt organisk
avfall skal kastes her. Vi oppfordrer alle til å være ﬂinke
med å sortere avfallet. Husk at det bare er organisk avfall
som skal være i komposten. Alt det andre skal kastes i
den grønne søppelboksen ved siden av.
Geir Vatne,
miljøkontakt Aldersund menighetsråd.
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Bibel•Quiz

Vi skal ha noen spørsmål fremover som
handler om Bibelens innhold. Der kan vi
selv oppdage hva vi vet og vi kan begynne
å lese selv i Bibelen.
SPØRSMÅL

Bibelsitat:
1 Hva står i Johannes 3,16?
2 Hva står i det 8. bud? (Kortversjon) (2. Mose
20,16; 5. Mose 5,20)
3 Føy inn manglende ord i salme 23: Herren er
min … Jeg mangler … Han lar meg ligge i …
Han fører meg til vann der jeg ﬁnner …, og
gir meg ny …
4 Si første setningen i Bibelen. ( 1. Mose 1,1)
5 Hva heter den gylne regelen? (Matteus 7,12)
6 Si Fadervår. (Matteus 6,9-13)

Jesus:
1 Hvorfor vekket disiplene Jesus i båten og hva
skjedde? (Lukas 8,22-25)
2 Hva gjorde Jesus da han var 12 år gammel?
(Lukas 2,41-52)
3 Hva skjedde da Jesus helbredet en mann som
het Legion? (Lukas 8,26ff)
4 Hva skjedde da Jesus ble døpt? (Lukas 3,21f.)
5 Hva sier Jesus i misjonsbefalingen (Matteus
28,18-20)
6 Jesus brukte å fortelle lignelser. Fortell en.

”Ny” menighetssal
i Aldersund kirke
Tekst: Åslaug Finseth, Foto: Geir Vatne

Etter at det kom vannskader for
4 år siden, har menighetssalen i
Aldersund kirke vært lite i bruk.
Teppegolvet måtte jo rives av
og glovet tørkes opp, og det tok
også lang tid før mugglukta var
borte. Lurøy kommune bevilget kr. 100.000 til reparasjon av
menighetssalen, og til jul 2006
var det lagt varmekabler i golvet og lyse ﬂiser oppå. Arbeidet
ble utført av ﬁrma Ole Johannessen, Onøy. En stor takk til
Lurøy kommune og til ﬁrmaet
som sto fro arbeidet. Det ble
kjempebra!! Mye støv og skitt
hadde samlet seg i årenes løp,
mye ﬁnstøv blir det jo også ved
ﬂislegging, så like før påske var

det vaskedugnad. Takk til Olga
Zakariassen, Edit
Johansen,
Eldbjørg Davidsen, Ann Helen
Haugen og Annveig Eliassen
som la ned et stort arbeid for
å få det reint. Noen sto på i 2
dager, men da var også heile
underetasjen reingjort.
Lisbeth Naustvoll og Solrun
Hopaneng ordnet med nye gardiner og duker, takk til dere
også. Da menighetens årsmøte
ble holdt på palmesøndag, var
det en innbydende menighetssal vi kom til. Det ble sååå ﬁnt!!
Nå håper vi at folk vil bruke
salen igjen, enten til privat
arrangement eller komme på
kirkekaffe. Velkommen!
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FASTEAKSJON 2007 –
Forglemmegei
STED SUM i 2007
Rødøy
18755,50
Træna
7205,00
Lurøy
25845,50
Nesna
8098,50
SUM
59904,50

Med årets fasteaksjon prøvde
Kirkens Nødhjelp å sette fokus
på mennesker som lever i land
med krisesituasjoner uten at
verdenssamfunnet gjør noe med
det. Men vi på Nord-Helgeland
støttet disse mennesker slik at
de ikke blir glemt. Tusen takk
til alle som gikk med bøsse, og
hjertelig takk til alle som gav
penger til denne felleskirkelige
aksjonen. En spesiell takk til
butikker, eldresentre og skoler
som støttet aksjonen.

To bønner fra oss kirkegårdsarbeidere!
1. Vær snill, ikke legg småstein rundt blomsterbedene på gravstedene. Dette medfører at klipperne blir ødelagt pga at steiner
går inn i knivene. Derfor er småstein ikke tillatt!!
2. Ta vekk glass som dere bruker som blomstervaser til høsten
da de fryser sund.
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En hilsen fra Finnmark

reiser rundt disse småstedene og holder
konserter. Noen ganger blir andre musikere i lokalområdet med. Konsertene er
en blanding av stemningsfull blokkﬂøytemusikk og underholdende ﬁrehendige arrangementer for orgel og piano.
Vi spiller lett tilgjengelige stykker, både
kjente og ukjente. Mange morsomme
situasjoner kan oppstå på disse turene
da instrumentene på de småstedene
ikke alltid er de beste. Vi tar med egne
instrumenter der vi har mulighet til det
men dette er ikke alltid mulig pga praktiske grunner.

Av: Stephen Jones

14 konserter på 12 dager

Siden jeg sluttet som organist i Lurøy og
Træna i 2002, har jeg ﬂere ganger reist
tilbake for å besøke venner og kjente.
De ﬂeste av disse besøkene har vært i
romjula. Vanligvis oppholder jeg meg
på Lovund og besøker så mange som
jeg får tid til. I tillegg, har jeg hatt noen
korte ekskursjoner til noen av de andre
stedene for å besøke dem som jeg hadde mest kontakt med i den tiden jeg var
her.
Det er alltid trivelig å reise tilbake hit
og her møter jeg stor gjestefrihet fra
alle. Det blir mange hyggelige samtaler
og mange er interessert i å høre hvordan jeg har det der oppe i Loppa. Stort
sett trives jeg bra, selv om man enkelte
ganger blir lei av den lange vinteren.
Sommeren er en herlig tid og da er jeg
mye ute på fjellet. Her på Finnmarkskysten er det mange små fraﬂyttede steder og folk strømmer tilbake om sommeren.
I 2004, begynte jeg et samarbeid med
organisten i nabokommunen Hasvik. Vi

Bibel•Quiz
Bibelsitat:

I år skal vi reise til Lurøy og forsøke
med konserter i alle de forskjellige Lurøy og Træna-stedene hvor det bor folk.
Vi skal også spille på Myken. Reiseruten har vært nøye planlagt for å tilpasse
ferge- og hurtigbåtanløpene.
27. juli
28. juli
29. juli
30. juli
31. juli
1. august
2. august
3. august

Sanna grendehus
Selvær kapell
Træna kirke
Moﬂag kirke
Lovund kirke
Lurøy kirke
Aldra grendehus
Stuvland grendehus
Indre Kvarøy
4. august Konsvik bedehus
Aldersund kirke
5. august Storselsøy bedehus
6. august Myken bedehus
Sørnesøy gr.hus

Sjømannskirken
i Arguinigin
Tekst: Gunvor K. Pettersen,
Foto: Lorents Pettersen

Mange drar til Gran Canaria på ferie
og i Arguinigin ligger den norske sjømannskirken.
Der er det blant annet en hyggelig kafé
med vaﬂer og norske aviser som det
bruker å være i sjømannskirker. Dette
er for øvrig ingen kirkebygning, men
et trivelig lite hus som ligger veldig seltralt, se www.sjomannskirken.no
I fjor besøkte fam. Pettersen fra Lovund
kaféen og traff Jan Fjelde som arbeidet
der. Etter som han har familie på Onøy
og Lovund syns han det var veldig hyggelig med besøk. Der var mange fra
Nordland, men sjelden noen fra Lurøy.

kl. 20.00
kl. 19.00
kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 15.30
kl. 19.30
kl. 15.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 15.30
kl. 20.00

Vi håper at folk skal støtte oss i våre
konserter. Vi spiller ikke for å tjene
penger – vi spiller fordi vi synes det er
artig å spille musikk sammen og reise
til forskjellige steder. Derfor er konsertene gratis, men vi tar gjerne imot donasjoner for å dekke utgiftene våre. Alle er
hjertelig velkommen!
Stephen Jones 23.05.2007

Jan Fjeld på Gran Canaria

SVAR

1 (Den lille Bibelen) For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå
fortapt, men ha evig liv.
2 Du skal ikke lyve. (Du skal ikke vitne falskt mot din neste.)
3 Herren er min hyrde. Jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i
grønne enger. Han fører meg til vann der jeg ﬁnner hvile, og gir
meg ny kraft.
4 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
5 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot
dem. (For dette er loven og profetene i en sum)
6 Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt
rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i
dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre
skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For
riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Jesus:

1 De var redde. Jesus stilnet stormen.
2 Jesus var på tempelet i Jerusalem. Der satt han blant lærerne lyttet
og stilte spørsmål. Han sa at han var i sin Fars hus.
3 De onde åndene fór ut av ham og inn i en stor svineﬂokk. Hele ﬂokken satte utfor stupet og ned i sjøen og druknet.
4 Himmelen åpnet seg, og Den Hellige Ånd kom ned over ham i skikkelse av en due. Og det lød en røst fra himmelen: ”Du er min Sønn,
den elskede, I deg har jeg behag.”
5 Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør
alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg
har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens
ende.”
6 En lignelse er en fortelling som bruker kjente bilder fra hverdagen
til å forklare noe annet, for eksempel: himmelriket. Eksempler på
lignelser er: Huset på fjell (Matteus 7,24-27), Såmannen (Matteus
13,1-9.18-23), Den bortkomne sønnen (Lukas 15,11-32), Den
barmhjertige samaritan (Lukas 10,25-37), Den gode hyrde (Johannes 10,1-16)…
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Slekters gang

Gudstjenester

Døpte:

Lurøy prestegjeld desember juni – oktober 2007

LOVUND KIRKE:
Amalie Katinka Juliussen
04.02.07
ALDERSUND KIRKE:
Thea Johanne Lien
04.02.07
LOVUND KIRKE:
Alvin Olaisen
24.03.07
GRUBEN KIRKE:
Kine Sørøy Andersen
25.03.07
ALDERSUND KIRKE:
Eir Linnea Didriksen
01.04.07
HERØY KIRKE:
Georg Martin Arntzen

08.04.07

LURØY KIRKE:
Amanda Løvdal Djønne
Mathias Hagen Værnes

08.04.07
08.04.07

LOVUND KIRKE:
Maya Kristin Tøllefsen Benjaminsen

09.04.07

SØRNESØY GRENDEHUS:
Thea Olsen Mathisen

22.04.07

MOFLAG KIRKE:
Soﬁe Edvardsen

29.04.07

ALDERSUND KIRKE:
Oliver Nickolai Hilstad
Ariel Johanne Bolin Lien

26.05.07
26.05.07

Døde gravlagt:
LURØY KIRKE:
Alfred Edvardsen (Beklager at vi
nevnte feil sted)

10.01.07

LURØY KIRKE:
Alfhild Amanda Hansen

23.03.07

ALDERSUND KIRKE:
Arnoldus Martinus Edvardsen

27.03.07

TRÆNA KIRKE:
Kitty Antonsen

04.04.07

LURØY KIRKE:
Solveig Tuﬂåt Johannessen

Bisettelsen: 13.04.07

MOFLAG KIRKE:
Ingjerd Synøve K. Ulvøy

Bisettelsen: 20.04.07

LURØY KIRKE:
Tor Andreas Edvardsen

11.04.07

KONSVIK BEDEHUS:
Terje Halsan

08.05.07

NESNA KIRKE:
Herlaug Buschmann

05.06.07

LURØY KIRKE:
Roald Risøy

05.06.07

DATO
23/6
23/6
24/6
30/6
1/7
1/7
7/7
8/7
15/7
21/7
22/7
29/7
5/8
12/8
19/8
26/8
2/9
2/9
9/9
9/9
9/9
16/9
23/9
23/9
29/9
30/9
7/10
14/10
14/10
14/10
21/10

DAG
Vielse
DÅPSGUDSTJENESTE
4.s.etter pinse
Vielse
5.s.etter pinse
5.s.etter pinse
Vielse
6.s.etter pinse
7.s.etter pinse
Vielse
8.s.etter pinse
9.s.e.pinse/Olsok
10.s.etter pinse
11.s.etter pinse
12.s.etter pinse
13.s.etter pinse
14.s.etter pinse
14.s.etter pinse
15.s.etter pinse
15.s.etter pinse
15.s.etter pinse
16.s.etter pinse
17.s.etter pinse
17.s.etter pinse
Mikkelsmess
18.s.etter pinse
19.s.etter pinse
20.s.etter pinse
20.s.etter pinse
20.s.etter pinse
21.s.etter pinse

KIRKE
Lovund
Lovund
Lurøy
Aldersund
Konsvik
Stuvland
Lurøy
Træna
Lovund
Aldersund
Moﬂag
Lurøy
Aldersund
Lurøy
Aldra
Træna
Aldersund
Konsvik-Tunet
Lurøy
Selvær
Træna
Moﬂag
Lovund
Nordnesøy
Lurøy
Kvarøy
Aldersund
Lurøy
Selvær
Træna
Moﬂag

KL.
GUDSTJENESTE
15.00
16.30
11.30
12.00
11.00
16.00
13.00
11.00
11.00
12.00
12.30
11.00
11.00
11.00
11.30
11.00
11.00
16.00
11.00
11.00
16.30
12.30
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00/19.00
11.00
16.30
12.30

Vi beklager at det har oppstått noen irritasjoner pga feil annonsering. Det
er ikke alltid så enkelt å planlegge så langt på forveien. Selvfølgelig prøver
vi å holde de gudstjeneste som er satt opp, men dessverre er det ikke alltid
mulig. Derfor bruker vi også å annonsere gudstjeneste lokalt med oppslag og
med en annonse i Helgelands Blad. Ved gudstjenester i Aldersund menighet
skriver vi vanligvis et notat i Ranablad under rubrikken ”GODTFOLK”. Vi
kan da ikke nevne klokkeslett fordi annonsene er gratis.

En sommerhilsen fra
menighetskontoret

En riktig god sommer, det ønsker vi.
At Gud er med på din vei og sti.
Ha ﬁne dager med sol og glede.
Vær greie med hverandre på jorden - her nede.

