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Innramming av
plantefelt
i tilknytning til
gravminner
Det er på kirkegårdene i Lurøy registrert
en del bruk av løse steiner til innramming
av plantefelt. Etter ﬂere skader på klippeutstyr må vi dessverre forby slike innramminger.
Kirkevergen har derimot ikke noe imot
bruk av kantstein, hvis denne ﬂukter med
jordoverﬂaten.
Kirkevergen

Andakter i eldreinstitusjonene
i Lurøy
I mange år har vi holdt andakt på Lurøy
sykehjem. Vi opplevde at de eldre der satte
stor pris på disse møtene. Vi har satt opp
en plan der vi skal møtes til andakt også
i de andre eldreinstitusjonene tre ganger
i løpet av ett år. Vi synes at det er veldig
berikende, at lokale lag og foreninger er
med og stiller med kaffemat. Så blir disse
møtene et ﬂott tiltak og en høydepunkt
der folk får anledning til å treffes. Vi har
da ikke noe aldersgrense verken oppe eller
nede. Alle er hjertelig velkommen! Dagene
der Gunda Edvardsen, Tormod Remøy eller
Georg Eichsteller skal være på Kløverheimen/Sleneset, Lovund eldretun, Alderspaviljongen/Aldersund eller Konsviktunet,
skal vi annonsere med oppslag. Allerede
nå vil vi skrive hvor vi skal være de neste
månedene.
KLØVERHEIMEN

7. des. 05, mars 06

ELDRETUNET, LOVUND

20. jan. 06, april 06

ALDERSPAVILJONGEN

12. okt. 05, 2. des. 05, mai 06

KONSVIKTUNET

2. nov. 05, febr. 06, juni 06

Oktober 2005

64. årgang

Den som har
tungt å bære

N

å har jeg, Olav Rune Ertzeid,
den nye prosten i Nord-Helgeland, vært her i over 1 mnd. Jeg
har bodd langs kysten her nord
i 13 år tidligere, men har hatt et
kort ”utenlandsopphold” sørpå i 5
år. Jeg kjenner at her er det godt å
være. Det er nesten som å komme
hjem igjen.
Det er ikke bare hus som er
hjem. Noen kjenner seg nok ikke
hjemme i det huset de bor i av
ulike grunner. Å være hjemme vil
for meg si å være der jeg kjenner
at jeg er mest mulig i harmoni
med meg selv, de mennesker jeg
er glad i, naturen og Gud min Far.
Halvdan Sivertsen synger i en av
sine sanger at ”himlen er så stor
i blant, ved et hus ved havet”. For
meg kjennes det som om Gud blir
så stor, og Gud blir så nær og at
livet blir så annerledes her ute ved
havet. Det bildet jeg har av Gud
trer tydeligere fram.
De ﬂeste mennesker har bilder
av Gud. Ofte henger dette Gudsbildet nøye sammen med fars og
morsbilde og selvbilde. Man kan
ikke alltid se den helt nøyaktige
sammenhengen, men det er noe
som henger sammen der. Farsbilde
– selvbilde – Gudsbilde.
Mange bærer i seg bilder av en
Gud som vil straffe, en Gud som
vil begrense vår frie aktivitet. Det
straffende og dømmende Gudsbilde er et bilde som er tungt å bære.
Noen tegner skarpe bilder av Gud,
de vet så nøye om hva Gud vil og
hva Gud mener og…
Det er bilder som nesten er som
steinskulpturer. Den som kommer
borti Gud treffer noe hardt.
Jeg vet at de jeg var yngre enn
det jeg er nå, da var mitt bilde mer
en skulptur, det var skarpe kanter.
Nesten svart – hvitt var bildet av
rett og galt, av Gud og menneske.
Nå har dette endret seg, bildet av
Gud er blitt større, mer fargerikt,
mer som en akvarell, eller som et

stykke tekstilkunst. Det er levende
materialer i det bildet jeg ﬁnner av
Gud nå.
Når jeg ser bildet av Gud slik
jeg ﬁnner det i Bibelen nå, da ser
jeg en Gud som har gitt meg livet
til glede og lyst. Da ser jeg en Gud
som bærer meg når livet er tungt.
Da ser jeg en Gud som elsker meg
med en god fars- og morskjærlighet.
Livet er sammensatt og slett
ikke så enkelt å ha med å gjøre
som noen mener. Livet er svært og
utfordringene kan være langt mer
enn det vi makter noen ganger.
Jeg tror på en Gud som hegner
om mitt liv. En Gud som vil velsigne mitt liv. En Gud som vil meg
godt. Gjennom venner og familie, i
kirke og natur, gjennom menighet
og naboskap der møter Gud meg
og gir meg kraft til de tunge tankene i livet.
Den som har tungt å bære trenger ikke bære alene. Snakk med
Gud om det, snakk med venner
om det, snakk med familien om
det, snakk med et menneske du
har tillit til om det!
Gud sier gjennom sin Sønn
Jesus Kristus: Kom til meg alle
dere som strever og har tungt å
bære, så vil jeg gi dere hvile.
Vennlig hilsen
Olav Rune Ertzeid

2

Tilbake i Lurøy
Det var godt for meg og familien min å
komme tilbake igjen til Lurøy. Vi har hatt
studiepermisjon i fem måneder (mars til
juli). Vi har besøkt mange forelesninger,
lært mye og lest mye. Som avslutning
besøkte vi Aserbajdsjan.
Bildet har jeg tatt der på en av turene
våre. Landet ligger ved det kaspiske havet
og er muslimsk. Det var veldig varmt der.
Folket var veldig hyggelige, spesielt ovenfor barn. For eksempel var vi på restaurant. Barna ﬁkk velge sitteplass og spise
først. Da vi tre uker senere kom forbi
samme restaurant, stormet betjeningen ut,
hilste på yngste gutten vår med navn og
løftet ham opp.
Det viktigste for oss på denne reisen
var å motivere de få kristne i landet og å
ha felleskap med dem. De synes jo at vi
er heldige som kan fritt møtes, synge lovsanger og høre på Guds gode budskap. Vi
kan virkelig lure på hvorfor vi ikke bruker
denne muligheten oftere.
Vi sees, med vennlige
hilsen Georg Eichsteller
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Georg Eichsteller
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Georg Eichsteller
tlf. 75 09 22 11 – vakt: 472 52 192
Chris Eva - tlf. 75 09 36 77 - mob. 954 41 427
James E. Storms – tlf. 75 09 42 63
Gunda B. Edvardsen, tlf. 75 09 15 34

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: Sparebanken Rana: 4513 37 15804

Sjelesorg
Alle mennesker opplever større eller mindre kriser
i løpet av livet sitt. Ordet krise kommer av gresk og
betyr avgjørende vending, en plutselig forandring,
skjebnesvanger endring. For eks. traumatiske kriser
som kan være dødsfall i nær familie, skilsmisse, vold
og overgrep, naturkatastrofer som brann og ﬂom, osv.
Der ﬁnnes også utviklingskriser som er en del av det
normale liv og noe de ﬂeste mennesker går igjennom.
For eksempel ungdomstid, giftemål, barnefødsler, 40
– årskrise,…

Når livet blir vanskelig – hvem kan hjelpe?

Det er blitt mest vanlig å benytte seg av en psykolog/ psykiater. Oftest vil man da bli henvist gjennom allmennlege.
Erfaringer viser at ﬂere og ﬂere henvises til spesialist, noe
som fører til svært lang ventetid, ofte 6 – 12 måneder. Mennesker som har dårlige sosiale nettverk, opplever at de ikke
får komme noe sted med sin fortvilelse, og dette føles som
en ekstra belastning i en kaotisk livssituasjon. Mange føler
skam ved det å måtte gå til en psykolog/ psykiater, og de
prøver å holde dette skjult for omverdenen, eller de la være
å søke hjelp.
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Beredskapsavtale for
prester
Nå har også vi prester fått en avtale som
regulerer arbeid og fritid på en bedre
måte! Avtalen gjelder prester over hele
landet, og i vårt bispedømme trådde den
i kraft fra og med 01.09. Kort fortalt innebærer den nye ordningen at det vil være
en prest i et beredskapsområde som har
vakt fra kl. 17.00-08.00 på hverdager og i
helgene. På dagtid ellers er det de lokale
prestene som har ansvar som tidligere.
Målet med avtalen er todelt: Både å
sikre at det til enhver tid er mulig å få tak
i prest når det er situasjoner hvor det er
nødvendig, og å sikre den enkelte prest en
mer ordnet tjeneste og fritid.
Avtalen innebærer at hvert enkelt bispedømme er inndelt i beredskapsområder.
Nord-Helgeland prosti er inndelt i to områder, der Nesna, Rødøy, Lurøy og Træna
utgjør et vaktdistrikt. Vi som er prester i
dette området har sammen med prostiprest
Wiegmann fordelt vakter oss i mellom.
Hva betyr dette for folk ﬂest? I utgangspunktet kan dere bare forholde dere til de
lokale prestene (Tormod og Georg) som
tidligere! Men om dere på kveldstid eller
i helgene ikke får tak i oss, kan dere ringe
det nye vaktnummeret hvis dere trenger å
få tak i en prest.
Og vaktnummeret for beredskapspresten er: 916 55880.
Tormod Remøy.

Fra Nordkapp til
Lindesnes

Stephen Jones, vår tidligere organist,
hadde lyst til å bli enda bedre kjent
med Norge ved å vandre fra helt
nord til helt sør. Han startet turen
den 18. juni og har planlagt å komme frem den 1. oktober. Stephen
reiste mye over fjell og langs kysten. Han besøkte mange spennende øyer, blant annet øyene Aldra,
Lovund, Træna og Lurøy i vårt pre-

stegjeld. Noen steder spilte han en
liten konsert. Han ble virkelig kjent
med land og folk. På turen tilbake
fra Lindesnes nordover vil han bruke offentlige transportmidler. Da
vil han reise så nært som mulig på
den strekningen han hadde svettet
til fots. Stephen hilser mye og har
mye å fortelle ved en senere besøk
i øyeriket vårt.

– en undervurdert ressurs
Mange nye aktører er på banen i forhold til dette med å hjelpe mennesker i
en livskrise. Her kan nevnes ﬁlosoﬁske
praktikere, miljøterapeuter, kunstterapeuter, psykoterapeuter… De ﬂeste av
disse aktørene driver på siden av det
offentlige helsetilbudet, og brukerne
vil erfare at disse tilbudene er lettere
tilgjengelige enn i det offentlige, men
koster mye.

Kirkens tjeneste som sjelesørgere

Sjelesorgen er en del av kirkens helhetlige tjeneste. Kirken skal være et sted der
mennesker kan komme med sin smerte.
Sjelesorgens mål er å bringe mennesker
videre mot et sant forhold til seg selv,
medmennesker og Gud. Mennesker i
krise er først og fremst på leting etter
en samtalepartner. De trenger å snakke
med et fornuftig menneske. I sjelesorg
er det nettopp samtalen som anvendes
som metode. I sjelesorgens rom er det
et viktig prinsipp at det er nødvendig

å lytte mer enn å snakke, og derfor er
kommunikasjon et viktig tema innenfor
sjelesorg – studiet.
Prester/ diakoner har i tillegg til
utdannelsen lang og god erfaring med
å møte mennesker i sorg/ krise. Kirken er, som en del av den organiserte
beredskap ved ulykker og katastrofer,
involvert når en større ulykke skjer
lokalt. Men også der hvor ikke den
ekstraordinære kriseberedskap trer i
funksjon, har kirken en viktig oppgave
lokalt. Medmenneskelig støtte og hjelp
og sjelesorg til den enkelte står sentralt.
Dette kan skje gjennom enkeltsamtaler
eller ved sorggrupper eller andre typer
støttegrupper som opprettes. Kirken
kan gjennom sine ritualer og symboler
gi sorgen og klagen retning og formidle
trøst og håp. Prestens/ diakonens rolle
er først og fremst å være en medvandrer, slik Jesus eksempliﬁserer det for
oss gjennom Emmausvandrerne:
Luk. 24, 13 – 35.

En prest/ diakon har spesiell kompetanse i møte med ulike livsspørsmål.
Mennesker i krise er gjerne opptatt av
nettopp de eksistensielle spørsmål, og
da vil det ofte være en stor fordel å
kunne gå til noen med spesiell kompetanse. Dette betyr ikke at de som velger
å gå til prest/ diakon med sine spørsmål
og med sine problemer trenger å være
aktive kirkegjengere. Alle bør bli møtt
med åpenhet og velvilje, uansett tro og
livssyn. Samtidig er det å være i troens
verden utgangspunktet for sjelesorgsamtalen, og det å kunne bruke den enkeltes tro som en ressurs vil være naturlig.
Et viktig argument for å velge prest/
diakon foran andre hjelpere er at de er
lett tilgjengelige for de ﬂeste, og det
koster ingen ting å oppsøke dem. Ved
å velge en samtalepartner fra kirken, vil
mennesker i krise få nødvendig hjelp
mye raskere enn ved å henvende seg til
det offentlige hjelpeapparatet.
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Slekters gang

Gudstjenester

Døpte:

MOFLAG KIRKE:
21.05.05:
Jenny Kristensen Slotterøy
Foreldre:
Bente Kristensen og Pål Slotterøy
12.06.05:
Henrik Engen Isaksen
Foreldre:
Eva Merete Engen Isaksen og Ørjan Isaksen
TRÆNA KIRKE:
12.06.05:
Mathias Otheliussen Svendsen
Foreldre:
Randi Otheliussen Svendsen og
Odd Magne Svendsen
14.08.05:
Sebastian Jørgensen
Foreldre:
Lise Kari Olsen og Arve Jørgensen

Lurøy prestegjeld oktober – desember 2005

Sted

Tid

Gudstjeneste

23.10

Lurøy kirke

11.00

30.10

Konsvik bedehus 11.00

30.10
06.11

Moﬂag kirke
Træna kirke

12.30
11.00

13.11
13.11
20.11
27.11

Aldersund kirke
Lurøy kirke
Lovund kirke
Lurøy kirke

11.00
11.00
11.00
17.00

27.11

Moﬂag kirke

17.00

04.12

Aldersund kirke 17.00

04.12
04.12

Selvær kapell
Træna kirke

11.00
17.00

Familiegudstjeneste v/Remøy.
Utdeling av 4-årsbok og
11-årsbok.
Høymesse v/Eichsteller.
Menighetsrådsvalg.
Høymesse v/Remøy.
Høymesse v/Remøy.
Minning av de døde siste året.
Høymesse v/Wiegmann.
Høymesse v/Remøy.
Høymesse v/ Birger Bentzen
Lysmesse v/Eichsteller og
konﬁrmantene.
Lysmesse v/Remøy og
konﬁrmantene.
Lysmesse v/Eichsteller og
konﬁrmantene.
Høymesse v/Remøy.
Lysmesse v/Remøy og
konﬁrmantene.

11.12
11.12

Sørnesøy
grendehus
Lovund kirke

11.00
17.00

18.12

Storselsøy skole 11.00

18.12

Kvarøy skole

14.00

24.12
24.12

Træna kirke
Lurøy kirke

14.00
16.00

MOFLAG KIRKE:
13.08.05:
Tone Elisabeth Edvardsen og
Ole-Kristian Hagen-Olsen Henriksen

25.12
25.12
26.12

Lovund kirke
11.00
Moﬂag kirke
11.00
Aldersund kirke 11.00

Døde gravlagt:

31.12

Lurøy kirke

ALDERSUND KIRKE:
03.07.05:
Marius Bruvold
Foreldre:
Marianne Nilsen og Frank Bruvold
21.08.05:
Kasper Einmo Aspdal
Foreldre:
Ellen Einmo og Kurt Preben Aspdal
LURØY KIRKE:
24.07.05:
Roger Kvitvær Arntsen
Foreldre:
Birgitte Kvitvær Arntsen og
Frode Hermann Henanger
RØDØY KIRKE:
10.07.05:
David Aleksander Benjaminsen
Foreldre:
Stine Tøllefsen og
Jimmy Roger Benjaminsen (Lovund)

Vigde
PETTER DASS KAPELLET TRÆNA:
07.07.05:
Yanka Solvang og Roger Pedersen
TRÆNA KIRKE:
16.07.05:
Marion Aspelund Stangen og Kenneth Brattli
10.09.05:
Aslaug Helene Fillingsnes og Endre Bakken
ALDERSUND KIRKE:
30.07.05:
Jill-Helen Davidsen og Geir-Ottar Strifeldt
LOVUND KIRKE:
06.08.05:
Renee Beate Martinussen og Stian Nordbakken

ALDERSUND KIRKE:
10.06.05:
Berner Dahl Berntsen
17.06.05:
Gunnhild Mikalsen
25.08.05:
Aubert Marius Andreassen
Rolf Johan Hansen (ført til Konsvik kirkegård)
02.09.05:
Rolf Pedersen
KONSVIK BEDEHUS:
14.06.05:
Reidar Johan Arntsen
24.06.05:
Ida Aag
TRÆNA KIRKE:
23.06.05:
Even Jørgensen
03.08.05:
Albert Johansen (ført til Sanna kirkegård)
05.08.05:
Arne Ravatsås
07.09.05:
Ingrid Iversen
23.09.05
Ståle Sjøset
MOFLAG KIRKE:
30.06.05:
Jette Terese Nikolaisen
03.08.05:
Laura Marie Moﬂag
17.08.05:
Henry Jørgensen Gotte Johansen
STORSELSØY – BETEL BEDEHUS:
06.07.05:
Magna Kathinka Gjersvik
SELVÆR KAPELL:
19.07.05:
Håkon Eliassen (ført til Holmen kirkegård)
LOVUND KIRKE:
02.09.05:
Kristine Lund Thomassen

17.00

Familiegudstjeneste v/Remøy.
Lysmesse v/Remøy og
konﬁrmantene.
Familiegudstjeneste v/Eichsteller
og konﬁrmantene.
Familiegudstjeneste v/Eichsteller
og konﬁrmantene.
Familiegudstjeneste v/Eichsteller.
Familiegudstjeneste v/Remøy.
Onøy/Lurøy sangkor deltar.
Høytidsgudstjeneste v/Remøy.
Høytidsgudstjeneste v/Eichsteller.
Høytidsgudstjeneste v/Eichsteller.
Neo Cantus deltar.
Kveldsbønn v/Remøy.

Tusen takk til Arild
Romarheim! Han
gjorde igjen tjeneste
i prestegjeldet vårt i
sommer. Han får god
kontakt til både unge
og gamle, han er glad
i å synge, han er glad
i å ﬁske og han tar seg
tid for alle. Noe som
ble som en rød tråd denne gangen var: å ta vare på den
nasjonale kristne arven. ”Hvis vi ikke holder den, så vil
andre religiøse ideologier overta” sier han i et intervju.
I anledning 1905 gav Arild sammen med organisten
Chris Eva en konsert med ”Det norskeste av Norge” som
endte med ”Å, eg veit meg eit land langt der oppe mot
nord…” Et annet sterkt minne til tjenesten var begravelsen til Håkon Eliassen på Selvær. Det var åtti mennesker
i det lille bedehuset. Arild sier: ”Det er i slike øyeblikk
en forstår hva det vil si å ta vare på arven.” Vi håper at
Arild vil følge kursen mot nord igjen neste år.

