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Dåpsklubben

TRIPP TRAPP

Siden 1999 har dåpsklubben TRIPP
TRAPP formidlet bibelfortellinger, gode
historier, gamle og nye sangskatter til
tusenvis av barn. Nå lanserer klubben
en kampanje for å nå enda ﬂere. Målet
er 7002 medlemmer i 2007.
– Klubben har i dag cirka 6800 medlemmer. Vi trur derfor det er gode sjanser for å nå målet, seier Cecilie Holdø,
daglig leder i TRIPP TRAPP. Hun tror
mange foreldre og besteforeldre er på

Juni 2008
jakt etter bøker og materiell som kan
hjelpa barna å bli kjent med den kristne kulturarven.
– Vi får mange positive tilbakemeldinger fra foreldre som synes produkta
frå dåpsklubben er ei god motvekt til
myke av det barnet møter i ulike media.
Mange gir også uttrykk for at de synes
produkta våre er ei hjelp til å snakka
med barnet om Gud og det å tro. Klubben er også populær som faddergave,
legger hun til.
TRIPP TRAPP er et tilbud til barn i
alderen 0 til 12 år. Medlemsskap er et
ﬁnt gavetips for besteforeldre, foreldre,
faddere og andre som ønsker å levendegjøre den store gaven barnet får i
dåpen. Som medlem i klubben får giveren tre ganger i året tilbud om en pakke til barnet. I pakken ﬁnner man alt
fra tøyleker og krabbeteppe til fortellingsbøker, praktbøker, CD-er og ﬁlmer
– alt tilpasset barnets alder. Innholdet
inspirerer til kunnskap, trygghet, lek og
undring. Les mer om TRIPP TRAPP på
www.iko.no.

Hilsen fra redaksjonen
Sommer kommer,
sommer kommer,
sol og regn og latter og sang,
sol og regn og latter, ha, ha, ha,
latter, sol og sang….

I skrivende stund er det lett snødekke
på Lurøyfjellet, men sol og grønt utenfor vinduet. Vi har nettopp vært
gjennom ”pinseria” (et for meg
nytt ord) med ”ælinga” og
solgløtt om hverandre.
Den første plenklippen er
unnagjort, og snart står
det planting for tur. Trærne
har irrgrønne små blader,
og tulipaner og Marianøkleblom lyser opp i glade
farger. Det er ganske spennende å se hva som kommer opp av jorda.
Sørpå dyrket jeg alltid
tomater, agurker m.m. Det

er forunderlig hvordan f. eks et lite, tørt
tomatfrø kan vokse seg så stor som en
busk og bære masse tomater bare ved å
bli lagt i jord og få vann og mat i form
av gjødsel. Ut av lite tomatfrø, som det
jo er veldig mange av inni en tomat,
kan vi altså kanskje høste 50 tomater
eller mer.
Det gir håp! Det er så mye i livet
som kan virke umulig å få til.
Tomatfrøet minner meg at om
det er mye som er mulig, som
man ikke skulle tro i utgangspunktet. Ut av det som er
lite, kan det vokse mange og
store frukter. Slik er det med
oss også. Så la oss ta vare på
hverandre slik at vi alle får
blomstre og bære frukter.
Velsignet sommer!
Christine Holmsen Lindbjør

67. årgang

4-års bok
Høsten er tiden for 4-årsbok! Da
er dere som har fylt eller fyller 4
år med familie, faddere og venner spesielt velkommen til kirken
der dere bor for å få ”Min
egen kirkebok”. Den
handler om
Line
som
er 4 år. Hun
gjør og opplever mye rart.
Boka inneholder mange ﬁne
bilder og fortellinger. Velkommen
til gudstjeneste!

Ordinasjon
av Christine Holmsen Lindbjør
i Træna kirke

6. april var det en historisk dag i
Træna kirke. Første ordinasjon i
Træna kirke, første kvinnelige sokneprest og biskop Tor B. Jørgensen
første besøk på Træna som biskop.
Det var strålende vær, full kirke og
dåp. Vi hadde også en ﬂott kirkekaffe med nydelig ﬁskesuppe og kaker
på Herredshuset. Tusen takk til alle
som bidro til en ﬂott dag!

Konﬁrmantpresentasjon
Høsten er også tiden for presentasjons av neste års konﬁrmanter. De
aller ﬂeste steder skjer dette samme
helg som vi deler ut 4-årsbøker (se
gudstjenestelisten for detaljer og
dato for der du bor). Vi gleder oss
til å møte dere nye konﬁrmanter, og
ønsker velkommen til disse gudstjenestene!

Tusen takk
Lurøy menighet ønsker å takke for
gaven til Krokodilleklubben i forb.
med Jenny Emelie Kristiansens begravelse. Det betyr mye for oss!
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Den nye presten
i Træna og Aldersund
Redaktøren har bedt vår nytilsatte prest,
Christine Holmsen Lindbjør (36), om å
skrive litt om seg selv, og her følger en
liten presentasjon.

hverandre fra før, blant annet
fra en toårig videreutdanning i
sjelesorg, og da hadde jeg hørt
masse positivt om området,
folket og jobben. Jeg ringte
derfor Anders for å høre hva
som skjedde, og i løpet av den
samtalen ble jeg utfordret til å
Veien til Lurøy…
Foto:Kari-Ann Dragland Stangen/Helgelands Blad.
søke på den ledige stillingen.
I påsken ﬂyttet vi fra Mjøndalen i nærAv forskjellige grunner virket
heten av Drammen til Lurøya. Allerede
det ganske uoverkommelig der å da, ken. Jeg synes det er viktig at vi som
tidlig i høst dukket ideen om å ﬂytte
selv om jeg kjente at jeg virkelig had- kirke legger til rette for at barna skal ha
på oss opp i form av en stillingsutlysde lyst. Så har prosessen gått, og hele mulighet til å utvikle og utforske troning. Jeg visste at Anders Rosland nylig
veien har ting lagt seg til rette i det som ens verden, ikke som en isolert del som
hadde begynt å jobbe her, og jeg lurte
vi som familie opplevde som en ganske ikke har noe med hverdagen å gjøre,
på om det var han som etter så kort tid
men som en integrert del av hverdadramatisk og litt ulogisk beslutning.
skulle bytte jobb. Anders og jeg kjenner
gen. Å la troen utvikle seg i takt med
livet, fra livets begynnelse livets slutt
Litt om oss…
Familien vår består er viktigere enn vi tror. Det er også
av min mann, Knut ganske utfordrende, for mange føler
Børre (38), kvaliﬁ- seg usikre på egen tro og strever med
sert nordlending i å få den integrert i sitt eget liv. Da er
kraft av både dia- det også vanskelig å hjelpe egne barn,
UTGIS AV MENIGHETSRÅDENE
lekt fra og oppvekst barnebarn, tantebarn eller andre barn
i Tromsø, og våre til å utforske troens verden i hverdaKirkekontor Lurøy: Tirsdag – torsdag: kl.10.00 – 14.00
barn Linnea Soﬁe, gen. Derfor er trosopplæring så viktig.
tlf. 75091530 fax 75091538
snart 10 år, og Ben- Derfor er det viktig at barn og unge får
Giro: 4513.37.15804
jamin, snart 6 år. Jeg sin selvsagt plass i kirkens arbeid og i
For akutte henvendelser : Ring : 415 48 180
er jo såkalt søring, gudstjenesten.

Menighetsblad for Lurøy,
Træna og Aldersundet

Kirkekontor Træna: tlf. 7509 5212 fax 7509 5213
Kirkevergen i Træna Randi Jørgensen tlf: 75095212
Menighetssekretæren i Lurøy: Ida Lillevik Buschmann
tlf. 75091534
sekr@luroy.kirken.no
Kirkevergen i Lurøy Bitten Lunde tlf: 75091530
kirkeverge@luroy.kirken.no
Organist i Lurøy/ Træna/ Aldersund: Chris Eva mobil: 954 41 427
ceva@luroy.kommune.no
Organist i Lurøy/ Træna/ Aldersund: James E. Storms
mobil: 901 88 941
Soknepresten i Træna og Aldersund: Christine Holmsen Lindbjør
tlf. 75091532
ta.sokneprest@luroy.kirken.no
Soknepresten i Lurøy: Anders Rosland tlf. 75093626
sokneprest@luroy.kirken.no

Kirketjenere/gravere:
Annvei Engseth, Bratland: tlf. 7509 3230
Tormod Johansen, Lovund: mobil 480 23 097

men har bodd litt
i Finnmark og litt i
Troms, så jeg arbeider meg gjennom
Nord Norge. Jeg
har ikke jobbet som
prest i fast stilling
før, men har hatt
smaksprøver
som
øyprest på Sørøya
i Finnmark og Ibestad i Troms. Det var
riktignok stort sett i
solfylte sommermåneder, men det gav i
alle fall mersmak på
både prestejobb og
øyliv.

Noe av det jeg er
opptatt av…
I min forrige jobb
jobbet jeg blant
annet i forhold til
barn og unge i kir-

Men det er ikke bare barn og unge som
har en tro som trenger å utvikle seg i
takt med livet. Livet har en del utfordringer på lager for noen og en hver.
Kanskje kan det være godt å snakke
med noen som ikke er direkte berørt
av det du strever med, eller det som har
skjedd. I løpet av livet er det etapper
der andre må håpe og tro for oss, og
perioder der vi trenger hjelp til å ﬁnne
tilbake til oss selv. Som en av deres prester ønsker jeg å være en medvandrer
og samtalepartner underveis i glede og
i sorg.

Takk…
Så langt har både ﬂytting og tilpasning
til barnehage, skole og jobb gått veldig
ﬁnt. Vi er jo klar over at prester kommer og går hos dere. Det er vel naturlig.
Samtidig er det ﬂott at dere likevel tar i
mot enda en prest og hennes familie på
en så ﬂott måte som vi opplever å bli
tatt i mot. Tusen takk for det!

Karstein Pedersen, Lurøy: tlf. 7509 3720 mobil 975 68 671
Bjørn Tore Ressheim, Sleneset: mobil: 950 27 084
Ruth Lomøy, Sleneset tlf. 7509 4216
Asbjørg Ludviksen, Træna: tlf. 7509 5183
Redaktør: Anders Rosland
sokneprest@luroy.kirken.no
Redaksjon: Staben på kirkekontoret

Keltisk velsignelse
Må veiene åpne seg for deg, min venn,
og vinden blåse bak deg.
Må solen skinne i ditt ansikt,
og regnet falle mildt på dine marker
inntil vi møtes igjen.
Må du hele tiden være
i Guds hånd.
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Konﬁrmantleir på Træna
11.-13. april var det duket
for konﬁrmantleir på Træna!
Konﬁrmantene i Lurøy, Træna
og Nesna, til sammen 53 konﬁrmanter, og 6 tidligere konﬁrmanter som var med som
ungdomsledere, tok turen ut
sammen med soknepresten i
Nesna, Finn Rindahl, soknepresten i Lurøy, Anders Rosland, og soknepresten i Træna og Aldersund, Christine
Holmsen Lindbjør. I
tillegg hadde vi gleden
å ha med oss Gaute
Tengesdal fra KRIK,
Lagsprest Kristian Kyllingstad og Silje Mork,
alle tre tilreisende fra
Bodø.
Med rolig vær over
Trænfjorden kom alle
vel frem i god form,
klare for en helg med
base i Trænahallen.
Her sov vi, her lekte
vi, her hadde vi info
og slappet av. Hallens
godt utstyrte kjøkken
fungerte ﬂott, og i
inngangshallen spiste vi alle måltidene
vi hadde innendørs.
Fredag ble vi kjent og hadde sport
og leik i hallen, før vi avsluttet med
kveldsbønn i Petter Dass kapellet. Lørdag var den store utﬂuktsdagen. I to
puljer dro vi til Sanna, der vi tilbrakte
mesteparten av dagen. En gruppe gikk
til Kirkehellern og gjorde i stand til
grilling, mens den andre gruppen gikk

tunnelen opp på Gompen.
Det var første gang for mange gjennom tunnelen. Da vi
kom opp sprakk skylaget, og sola varmet godt. Vi leste skapelsesberetningen
og snakket litt sammen om den. På vei
ned gikk noen tunnelen, mens resten
gikk ned fjellsiden. Sistenevnte gruppe
ﬁkk følge av havørn som sirklet rundt
over hodene deres. Da alle var på plass
i Kirkehellern var det på tide med grill-

Konﬁrmanter

i Lurøy og Træna prestegjeld 2008
Aldersund kirke 3. mai:

Sandnessjøen kirke 11. mai:

Vegard Albertsen Lian, Håvard Bjørknes, Edvard Isaksen, Aleksander
Iversen, Ken Frode Skog, Kristine
Mari Johansen Andersen, Maria
Kristiansen, Maren Pedersen, Helen
Kristiansen Skjæran, Camilla Teigen,
Caroline Iversen Yttervik, Marianne
Iversen Yttervik, Marcus Aakre.

Andreas Sørnes Brandser

Moﬂag kirke 10. mai:
Silje Edvardsen, Henning Julian
Johansen, Jonas Slotterøy, Susanne
Charlotte Sæteren.

Lurøy kirke 11. mai:
Renita Fjellgård, Håkon
Skjærvik, Audun Johansen.

Leander

Lovund kirke 24. mai:
Kristoffer Martinussen, Sandra Marielle Oddøy, Kim Magnus Pettersen,
Sarah Fjellgård Thommassen.

Nesøy kirke 31. mai:
Eskil Olai Grønning, Tony André
Olsen, Elisabeth Mathisen.

Træna kirke 7. juni:
Asle Fredrik Blomsø Droksås, Thomas Eliassen, André Hyttan, Sonja
Langskjær, Ingeborg Sandøy, Gudrun
Sjøset, Ingvald Sjøset

pølser og annet godt. Det ble også tid
for leik på stranda før båten gikk tilbake til Husøy, og Kristian ”Kylling” Kyllingstad tok årets første bad. Så bar det
hjem til middag. Etter middag ble konﬁrmantene delt i grupper som skulle
jobbe med ulike deler av gudstjenesten
vi hadde ansvar for dagen etter i Træna
kirke. Vi delte konﬁrmantene i en dramagruppe, en forsangergruppe, en forbønnsgruppe og en prekengruppe, og
det ble bra og intensiv jobbing. Lørdag
kveld gikk turen igjen til Petter Dass
kapellet og kveldsbønn, en stemningsfull avslutning på dagen.
Søndag morgen kom, og det som var
igjen av energi etter helgens strabaser
ble brukt på gudstjenesten. Her gjorde
ungdommene en ﬂott innsats med dramatiseringer, sang, forbønner og prekener. I ettertid har vi fått mange positive
tilbakemeldinger fra andre som var tilstede i kirken. Så var det retur til hallen
og en siste innsats med rydding og pakking, før vi alle kom tidsnok til båten.
Det er forbausende hvor ﬁnt det kan gå
med så mange ungdom samlet! Det sier
kanskje noe om hvor ﬂott ungdom det
er her!
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Gudstjenester

Slekters gang

Lurøy prestegjeld 2. kvartal 2008

Døpte:
Lovund kirke:

1.juni
7.juni
8.juni
15.juni

3.s.e.pinse
4.s.e. pinse
4.s.e. pinse
5.s.e.pinse

22jun
29juni
29juni
6juli

6.s.e.pinse
aposteldagen
7.s.e.pinse
7.s.e.pinse
8s.e.pinse

13.juli
20.juli

9.s.e. pinse
10.s.e.pinse

27.juli
Se oppslag

11.s.e. pinse
Olsok

3.aug
3aug
10aug
17aug
24aug

12.s.etter pinse
12.s.etter pinse
13.s.etter pinse
14.s.etter pinse
15.s.e.pinse

Aldersund
Lurøy
Stuvland
Træna /
Sanna
Lurøy
(Moﬂag /)
Nord Solvær
Lovund
Træna/ Petter
Dass kapellet
Aldersund
Lurøy
Træna
Aldra
Lovund

26.02.08

31aug

16.s.e. pinse

Moﬂag

12.30

06.03.08
20.05.08

31aug

16.s.etter pinse Kvarøy

11.00

31aug

16.s.etter pinse Nesøy (nord)

14.00

7.sept

17.s.etter pinse Selvær

11.00

22.04.08
22.04.08

7.sept

17.s.etter pinse Træna

17.00

30.04.08

14sep

18.s.etter pinse Moﬂag

12.30

19.03.08
04.04.08
23.05.08

14sep
14sep

18.s.etter pinse Lurøy
18.s.etter pinse Aldersund

19.00
11.00

21sep

19.s.etter pinse

28sep
5okt
12okt

20s.etter pinse Lovund
21.s.etter pinse Træna
22.s.etter pinse Lurøy

12okt
19okt

22.s.etter pinse Aldersund
23.s.etter pinse Moﬂag

Se
annonse
11.00
Høymesse
11.00
Høymesse
11.00
Fam. Gudstjeneste.
4-årsbok og konﬁrmantpresentasjon.
11.00
Høymesse
12.30
Høymesse

Emelius Kristiansen 29.12.08
Benjamin Olai Jensen 27.04.08
Pia Celine Nergård 27.04.08

Moﬂag kirke:
Mali Olivera Moﬂag, 16.03.08

Bekkestua, Kvarøy:
Øyvind Ivarsen, 27.04.08

Træna kirke:
Johs Bøe, 06.04.08
Signe Ludviksen, 11.05.08

Fiskernes kapell, Selvær:
Simon Holmen, 11.05.08

Vigde:
Lurøy kirke
Monica Storkjørren og
Børre Johan Johannesen 22.03 08

Begravelser / Bisettelser:

Silavatnet
Træna
Lovund
Moﬂag

11.30
11.00
11.00
12.30

Frilufts-gudstjeneste
Konﬁrmasjon
Høymesse
Høymesse

11.00

Høymesse

11.30
16.00
11.00

Høymesse

11.00
12.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

11.00

Høymesse
Olsokguds-tjeneste

11.00
19.00
11.00
11.30
11.00

Høymesse
Kveldsgudstjeneste
Høymesse
Tur
Fam.gudstjeneste.
4-års bok og konﬁrmantpresentasjon.
Fam.gudstjeneste.
4-årsbok.
Fam.gudstjeneste.
4-årsbok og konﬁrmantpresentasjon.
Fam.gudstjeneste.
4-årsbok og konﬁrmantpresentasjon.
Fam.gudstjeneste.
4-årsbok og konﬁrmantpresentasjon.
Fam.gudstjeneste.
4-årsbok og konﬁrmantpresentasjon.
Jubileums-gudstjeneste. Konﬁrmantpresentasjon.
Kvelds-gudstjeneste
Fam.gudstjeneste.
4-årsbok. Konﬁrmantpresentasjon.
-

Aldersund kirke:
Henry Nikolai Værang

Konsvik bedehus:
Jonas Isaksen
Nelly Ann-Vera Hopaneng

Moﬂag kirke:
Kåre Johan Andreassen
Oleanna Charlotte Hansen
Arthur Slotterøy

18.03.08
25.03.08
02.05.08

Lovund kirke:
Tordis Pauline Aanes
Margit Janne Pettersen

Træna Kirke:
Karl Andreas Johnsen

Lurøy kirke:
Helge Johan Johansen
Jan Roald Svendsen
Jenny Emelie Kristiansen

To bønner

fra våre kirkegårdsarbeidere:
1: Vær så snill å ikke legg småstein
rundt blomsterbedene på gravminnene.
Det medfører at gressklipperne blir
ødelagt da steinene går inn i knivene
2: Rydd gravstedene for løse glasslykter
og vaser etter vinteren.

Høymesse

