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Nytt fra trosopplæringen
Af Martin Thorsen

Barneklubb i Konsvik ble forsøkt startet! - det ble hengt
opp plakater, invitert på sosiale
medier og litt en til en kontakt.
Det var lagt opp til enkel servering av tørrmat;- og grilling ved
Valhall! - det viste seg å være
en ugunstig helg -langhelg- og
mange hadde andre planer.
Presten og jeg var der, men
ingen kom!
Men så var det en fin dåp på
søndag! Dette var den 29. og
30. april.
Lørdag den 6. mai og søndag
den 7. mai var det padledag i
Vassvatnet. Vi satte opp lavvo
og overnattet i den. Vi samla
ved, brente bål og lagde mat
på det begge dagene. Hit kom
det 10 stk. og flere fikk prøve både små og store.
Søndag den 14. mai var det
kurs i kajakkpadling og seiling
med optimistjoller. Først teori,
og så seiling. 15 stk. deltok.

Seilskole i prestegårdsnaustet
Padledag i Vassvatnet

Fredag den 19., lørdag den 20. og søndag
den 21. mai var det friluftsleir i Prestegårdsfjæra! Det vi fikk tid til var å sette opp lavvoene, rigge ute-kjøkken, bruskasseklatring,
kajakk-padling, seiling med optimistjoller,
matlaging, bespisning, flaggheis med sang

og ord for dagen, musikk og sosialt samvær.
Det kom folk fra innlandet, Gjærøy, Træna
og Onøy/Lurøy. Vi var 27 stk på fredag, 32
stk på lørdag, og 34 stk på søndag. Jeg fikk
bare positive tilbakemeldinger !
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Konfirmanter i
Lurøy og
Træna
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Konfirmantene:
1
Pinseaften ble Marwin Christie Helgå,
Asgeir Thomassen Einmo, Vebjørn Sørfjell
og Lotte Victoria Henningsen konfirmert i
Aldersund kirke.
2
Torsdag den 25. mai ble Ann-Iren Johannesen, Oskar Rasmussen, Isak Rasmussen,
Merete Kristine Johansen Ellefsen og August
Moxness konfirmert i Lovund kirke
3
Lørdag den 27. mai ble Henrik Sjøset, Sindre Mathias Antonsen Remmen og Cecilie
Jørgensen konfirmert i Træna kirke
4
Torsdag den 25. mai ble Jonathan Berglund
Fjellryd, Johannes Martinussen Nordbakken, Frida Olsen og Edda Olaisen-Enqvist
konfirmert i Lovund kirke
5
Torsdag den 25. mai ble Emil Grønning
konfirmert i Nordnesøy bedehus av sokneprest Brigt Skeie
6
Lørdag den 13. mai ble Aurora Maria
Olsen konfirmert i Sørnesøy bedehus
7
Lørdag den 6. mai ble Erik Mathias Kristiansen Nordås, Martin Feyling-Gruber og
Liv Marit Larsen konfirmert i Lurøy kirke
8
Lørdag den 13. mai ble Mathias Olsen,
Marie Moflag Krogli, Emilie Dorthea Jakobsen og Astor Isaksen konfirmert i Moflag
kirke

Pinse og kirkens
sanne vesen
- Af Marianne Wagner

Pinsen er kirkens sin bursdag, den er
feiringen av Helligåndens komme til
jorden, den Ånd, som gjorde, at Jesu
disipler kunne tale alle språk og forkynne Guds storverk for den hele verden.
Helligånden virker i oss med glød og
varme, den vekker troen og kjærligheten til både Gud og mennesker, og i
apostlenes gjerninger hører vi noe om,
hvordan det første kristne fellesskapet
var: »Alle de troende holdt sammen og
hadde alt felles (...). Hver dag holdt de
trofast sammen på tempelplassen, og
i hjemmene brøt de brødet og spiste
sammen med oppriktig og hjertelig
glede. De sang og lovpriste Gud og var
godt likt av hele folket.«

Gud skaper kirken
Den kristne gudstjeneste var altså fra
begynnelsen fellesskap om Herrens
måltid, nattverden, den var sang og lovprisning. Og slik holder kristne stadig
gudstjeneste. Den kristne gudstjeneste
har ganske vist ulike former, og evangeliet forkynnes på ulike språk, men
uansett hvor i verden vi finner den, så
er fellesskapet, nattverden og lovprisningen fellesnevner. Under gudstjenesten må det herske fred, og vi har inntil
for nylig ansett det for helligbrøde, om
noen utøver vold mot mennesker under
kirkegangen; de fleste kirker har derfor
et våpenhus. Der legger vi våpnene,
både de fysiske og de, vi bærer med oss
i form av hat og mistro til andre. Når vi
går til kirke, så vet
vi, at vi er skrøpelige
mennesker, som mest
tenker på seg sjøl,
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Når troen blir til
selvrettferdighet
For vi har de siste
årene vært vitner
til, at det ene terroranslag etter det
andre rammer vanlige mennesker, som
ikke har gjort annet
end å leve deres vanlige liv. Terroren har
også ramt en kirke i
Frankrike og kristne
kirker i Egypten,
og denne terror har
sitt utspring i en tro

eller en rettferdighet, som er helt ukjent
for oss. Når jeg taler om rettferdighet i
denne sammenheng, så er det den menneskelige rettferdighet, den som ikke
kjenner til egen synd, den som oppdeler verden i troende og vantro, og som
utspringer av en påstått guddommelig
lov. Og derfor kan et drap på et annet
menneske, en vantro, bli en form for
gudstjeneste.
Siden andre verdenskrig har den
vestlige verden opplevd en historisk sett
uhørt fredelig periode med en velstand
som var utenkelig bare et par slektsled
tilbake. Og det er en gammel sannhet,
at når mennesker opplever velstand og
fremgang, så blir de åndelig late. Derfor
blir vi for alvor rystet når vi møter noen,
for hvem velferd ikke er det viktigste,
men derimot troen. Man har forsøkt å
forklare terroren med de konflikter som
vesten blander seg i i Mellomøsten, eller
med de dårlige sosiale vilkårene som
noen av de fremmede lever under i våre
lande. Det er - for meg å se - dårlige forklaringer, for de tar slett ikke høyde for,
at tro faktisk betyr noe for mennesker,
ja, vi tror faktisk, at troen er et problem
for menneskets sin utfoldelse eller at
den bare fører til de grusomme handlingene vi nå ser, og at vi derfor skal tro
mindre.
Vi har m.a.o. glemt eller forkastet
vår egen tro, men den er det eneste,
der kan føre oss frelst igjennom disse
mørke tider. Og det er en ganske annen
tro end den vi møter nå, for det er en
tro som gjør opp med enhver form for
rettferdighet som mennesket tror å eie.
La oss se lidt på denne troen.

Guds historie
I gamle testamente hører vi bestandig
om Gud som vil nå målet sitt med alle
midler, og historien om Kanaan-landet
er en del av alt dette. Folket er utvalgt,
landet er utpekt, loven er gitt; et hellig
folk i et hellig land med en hellig lov.
Det var på sin vis enkelt å være jøde;
man var utvalgt ved fødselen, og fulgte
man loven, så var man rettferdig. Men
julenatt endrer Gud kursen sin. Ved
sjøl å komme til jorden flyttes fokus fra
det, det utvalgte folket sjøl kan gjøre
ved den guddommelige lov, til det Han
Gud, i sin sønn Jesus Kristus gjør ikke
bare for de få utvalgte, men for os alle,
nemlig i sin død og oppstandelse, sonofferet, som betyr, at mennesket skal
bli rettferdig ved troen på dette offeret
alene, ikke ved gjerningene sine. Fordi
Jesus gjorde det, vi skulle ha gjort. Og
det han gjorde var å leve i lydighet mot
Gud og i kjærlighet til nesten.
Vi er blitt så vant med å høre dette, at
vi slett ikke skjønner hvor dypt det ligger i mennesket, dette ønske om sjøl
å kunne rettferdiggjøre seg, og hvor
vanskelig det er for mennesket å leve
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Gudstjenester

Slekters gang
Døpte:

ALDERSUND KIRKE
05.03 Nora Emilie Collington-Hanna
KONSVIK BEDEHUS
30.04 Arya Molvik Mathisen
TRÆNA KIRKE
26.02 Martha Johanne Antonsen Hyttan
26.02 Lily Antonsen
16.04. Alina Bakken Fossum
LOVUND KIRKE
25.05 Iver Fossmo Nergård

Døde:
ALDERSUND:
Bjørg Jorun Vatne 		
Reidar Martin Pedersen 		
Alfred Johansen 			

28.04
26.05
26.05

LOVUND:
Eluf Leonhard Johan Andersen

05.05

TRÆNA:
Helga Hansine Jørgensen		

24.05

for andre og ikke for seg sjøl. Men det er
det helt avgjørende, som er kommet inn
i verden med kristendommen, og det er
så viktig å huske. For det er kjærligheten,
barmhjertigheten, samvittigheten, som er
kommet inn i verden. Alt det, som gjør
livet godt å leve!
Jesus fordømte ofte religionsutøverne,
yppersteprestene og de skriftlærde, kalte
dem hvitkalkede graver, hyklere og mye
mere. Det gjorde han, fordi de hadde gjort
deres egen tro til utgangspunktet for deres
liv, de var blitt de rette representanter for
troen, og i den tro mente de å eie Gud og
dermed medmenneskene deres. De skrifttro jødene mente altså å ha den sanne
troen, og de så derfor ikke, at Jesus var
Gud sjøl, som var kommet til dem. De
hadde nok i deres eget, så hva skulle de
med ham?
Jesus kaller oss
Når Jesus gikk til syndere, tollere, samari-

for Lurøy, Træna og Aldersund menigheter
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dato/mnd

KIRKE

KL.

GUDSTJENESTE

JUNI
23 St. Hansdagen/
Jonsok
25 juni

Mariakapellet på
Sør-Solvær
17.00 økumenisk gudstjeneste
Selvær
11.00 gudstjeneste
Træna
16.00 gudstjeneste
JULI 			
1 Lørdag
Stuvland
14:00 gudstjeneste
2 4. s. i Treenighetstid. Lurøy
11.00 gudstjeneste
6 Torsdag
Træna
Åpen Kirke
7 Fredag
Træna
Åpen Kirke
8 Lørdag
Træna/Sanna
Åpen Kirke
9. 5. s. i Treenighetst. Statsraad Lemkuhl
12:00 Gudstjeneste
16 6. s. i Treenighetstid. Lovund
13.00 gudstjeneste
Moflag
17.00 gudstjeneste
23 7. s. i Treenighetstid. Aldra
12:00 Gudstjeneste
30 8. s. i Treenighetstid. Nesøya
11.00 Friluftsgudstjeneste
30
Nord-Solvær grendehus 16:00 Gudstjeneste
AUGUST
6 9. s. i Treenighetstid. Aldersund
11.00 Gudstjeneste
13 10.s. i Treenighetstid. Lurøy
11.00 Gudstjeneste.
20 11. s. i Treenighetstid. Lovund
13.00 Gudstjeneste
Moflag
17.00 Gudstjeneste
27 12. s. i Treenighetstid. Selvær
11.00 familiegudstjeneste
Træna
16.00 familiegudstjeneste
SEPTEMBER
3 13. s. i Treenighetstid. Aldersund
11.00 familiegudstjeneste
10 Vingårdssøndag
Lurøy
11.00 familiegudstjeneste
Kvarøy
17.00 familiegudstjeneste
17 15. s. i Treenighetstid. Lovund
13.00 familiegudstjeneste
Moflag
17.00 familiegudstjeneste
24 16. s. i Treenighetstid. Træna
12.00 familiegudstjeneste

taner og romere, som bad ham om hjelp,
så var det ikke bare en voldsom provokasjon, grensende til det revolusjonære, nei,
det var først og fremst en kjærlighetens
gjerning. Jesu måte å møte mennesker på
viser, at Gud er kommet til jorden, at han
virker ved ordet sitt og ved det aleine, og
det kan han, fordi Han er kjærligheten
sjøl, skaperen, som i hvert et menneske
ser en skapning skapt i sitt eget bilde.
Jesus ødelegger ikke mennesker, han
kaller oss. Til tro eller forargelse. Den
kjærlighet forsøkte man å drepe, enda så
ettertrykkelig at man hengte den opp på
et kors. Ganske som man forsøker å drepe
kjærligheten ved hvert nytt terroranslag.
Og skal det være en trøst og et håp å
bringe videre, så er det, at kjærligheten
kan ikke drepes. Den oppstår igjen og
igjen, fordi vi mennesker lenges etter den
og leter etter den, og vi leter fordi vi vet,
at den finnes. Når Jesus døde på korset
åpnet han en dør til våre hjerter, en dør,

som hadde vært stengt. For ikke bare var
han uskyldig, han var god, han delte ut sin
nåde til høy og lav uten personanseelse,
og visste man det ikke før, så viste man
det, da han utåndet på korset, at sandelig,
han var Guds sønn og verdens frelser, for
han tilga sine fiender på korset.
Da er vi tilbake, der vi begynte. Det er en
voldsom tro, vi møter i disse dager, det er
en tro, som har sin grunn i selvrettferdighet, den selvrettferdighet som gjør seg
til herre over sin neste. Og når den gjør
det, må den imøtegås av myndighetene,
men i tillegg til det må vi som kristne be,
be for Guds kirke på jorden, at den må
fylles med hans Ånd, at den må bevares
ved Ordet og sakramentene, at den må
bære frukt for Ham, og at Han gjennom
sin kirke må lyse sin fred over hele den
lidende jord.

