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Friluftsgudstjeneste ved
Bratlandstjønna

Presten Arild Romarheim foran ”Alteret”
Tekst og bilder ved Geir Vatne

2. pinsedag var dagen for den årlige friluftsgudstjenesten i Aldersund menighet. I fjor regnet dagen bort. Også i år
så det mørkt ut. Tunge skyer lå og lurte.
Menighetsrådsleder Åslaug Finseth passerte to små regnbyger på veg til start
ved Vassvatnet, og var usikker. I år satset de rundt 20 frammøtte på oppholdsvær, og etter en halvtimes gange, var
man ved målet Bratlandstjønna.

Alter av stein
Vel framme ved Bratlandstjønna fant
man en ﬂott stein som egnet seg til
alter, og presten Arild Romarheim lagde
et kors av bjørk. På denne måten ﬁkk
man den rette stemningen for en preken i det fri. Litt kaldt var det, og sola
hadde problemer med å nå gjennom
skyene. Dette forhindret ikke at det var
en god og behagelig stemning. Den ﬂotte naturen gjorde at menigheten nærmest ble bergtatt av stemningen.

Storslagen ”kirke”
Bak ”Alteret” åpnet naturen seg opp i
et mektig panorama med vann, fjell og
fossefall og den karakteristiske karstforma sletta med de store traktforma søkk,
såkalte doliner. Dette gav en fantastisk katedralfølelse. Arild Romarheim
understreket at det var ﬂott natur.
Organist Chris Eva spilte Preludium, for

Presten og Menigheten i den ”storslagne
kirka” med Vasstinden i bakgrunnen.
anledningen på klarinett, men Romarheim presiserte at lyden av fossen, vinden og bjellene bidro til et naturlig preludium.

Kan vi ”Se” Gud?
Dagens tema var om vi kan ”se” Gud.
Presten viste her til sitatet om at ingen
kan se Gud.
Han viser seg imidlertid gjennom landskap og natur. I det storslagne landskapet ved Bratlandstjønna, mente Romarheim at man både ser og føler dette veldig sterkt.

Bålkaffe
Etter gudstjenesten var det sosialt samvær med bålkaffe og grilling av pølser.
Det var godt å få varmet seg etter den
litt kalde men stemningsfulle gudstjenesten ved Bratlandstjønna.

65. årgang

Bare lånt,
kjære leser!

For alt er bare lånt
her på jorden - den ﬁne.
All rikdom, alle pengene,
alle som du kaller for dine…
For en gang vil du
sovne bort.
Du vet ikke om det går
langsomt eller fort.
Massevis av vakre ting
frister hver en dag.
Det gode og det dyre
er ofte etter menneskets behag.
Mange er på jakt
og mye skal de eie.
De jafser i seg
så mye som de bare kan greie.
Mange strever og sliter,
de haster og jobber.
Til livets slutt tar
en forferdelig stopper.
For det som du eier
har du bare nå.
Når tiden er ute
må du bare gå.
Så lev livet ditt
og bruk den tiden som du har fått.
Vær vennlig og kjærlig
ovenfor stort og smått.
Ha et åpent hjerte,
åpent sinn og mine.
Derfor ﬁkk du lånt livet
på jorden - den ﬁne.
Med vennlig hilsen
Georg Eichsteller
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Fra 1. mai av er jeg blitt sokneprest
i Aldersund og Træna. Nå for tiden,
mens den andre prestestillingen er
ledig, er jeg også vikarierende sokneprest på Lurøy. Arbeidsoppgavene
har ikke forandret seg, men er heller blitt ﬂere. Jeg er fortsatt glad i
å møte mennesker og spesiell dere
som bor her. I løpet av disse syv
årene som jeg levde her er jeg blitt
kjent med mange av dere. Jeg setter stor pris på åpenheten og gjestfriheten og ikke minst for de mange
gode samtaler som vi hadde. Jeg gleder meg til å forsette her. Forskjellen
mellom meg som kapellan og meg
som sokneprest vil ikke være så veldig merkbar for dere. For jeg forblir
fortsatt deres Georg Prest.

Seksuelle overgrep
Vi vet at seksuell overgrep skjer i ulike
sammenhenger, også innen kirken.
Vet du om noen som trenger hjelp?
Ta kontakt med en du har tillit til.
Sør-Hålogaland bispedømme har
opprettet ressursgrupper i forhold til
personer som utsettes for seksuelle
overgrep, spesielt innenfor kirken.
I vår prosti er følgende ressurspersoner:
Katrin Wiegmann – prest:
tlf. 91 600 287
Georg Eichsteller – prest:
tlf. 47 252 192
Disse har taushetsplikt og er tilgjengelig for samtale
Andre som kan kontaktes:
Kontaktperson for bispedømmet:
Berit Sivertsen Sørvig
tlf. 75 50 18 50 (j), 75 58 33 05 (p)
Kirkens ressurssenter mot
vold og seksuel overgrep:
tlf. 23 22 79 30

Den nye
prestefamilien
i Lurøy

(foto: Torﬁnn Nilsen)

Georg Prest er
blitt sokneprest

På bildet ser vi den nye prestefamilien i Lurøy. Det er Halvard, Anders,
Kristine og Johanne.
Kristine har allerede begynt å jobbe
som lektor på Høyskolen i Nesna.
Anders gleder seg til å begynne som
prest hos oss. Dagen for innsettelsen
hans er søndag, 19. november 2006,
kl. 11.30 i Lurøy kirke. Vi regner med
at både Prost Olav Rune Ertzeid og
Biskop Øystein Larsen skal være tilstede på denne dagen. Alle er hjertelig velkommen!

Tavlebilde på Aldra

Bildet er tavla i Aldra skole. Skolen sluttet i 1964. Etter hvert ble det Grendahus. Bildet ble malt etter at skolen var
sluttet. Men bildet har stått der siden.
Det var Johan Fløttens datter Inger-Lise
som malte bildet. Det ble malt til en St.
Hansaften. Det er nesten unikt at noe
sånt står i ro. Men bare kom til Aldra
da får du se bildet. Over bildet henger
en lenke med ﬂagg som er laget av skolebarn til Karla Grønnbeck. Den hang
der siden skolen var i gang. Forresten
er vinduene på huset ikke blitt skiftet
siden 1893. Om de er like verneverdige
som bildet?

Tusen takk for god
vikartjeneste

Atter en gang vil jeg takke Arild
Romarheim for sin tjeneste som prest.
Han
var
hos
oss i løpet av
sommeren. Han
kunne feire ﬁne
gudstjenester
sammen med dere
og holde konsert
UTGIS AV MENIGHETSRÅDENE I LURØY OG TRÆNA
på Træna sammen
Redaktør: Georg Eichsteller
kapellan@luroy.kirken.no
med Chris Eva.
Kirkekontor Lurøy: Bitten Lunde
Siden sommeren
tlf. 7509 1530 – fax 7509 1538
var ikke på sitt
Menighetssekretær: Ida Lillevik Buschmann
beste ble det
tlf. 75091534
ikke så mange
Treffetid kirkeverge tirsdag – fredag 10.00-14.00
ﬁsketurer som han
og prestene: for øvrig etter avtale
kunne ha ønsket
Kirkekontor Randi Jørgensen
seg. Men han får
Træna: tlf. 7509 5212 fax 7509 5213
sikkert anledning
Treffetid: mandag og onsdag fra 09.00
Fra 21.11.06 Sokneprest: Anders Rosland
til det en annen
tlf. 7509 3626 vakt: 415 48 180
gang.

Menighetsblad
for Lurøy og Træna

Sokneprest: Georg Eichsteller
tlf. 7509 2211 vakt: 472 52 192
Organist: Chris Eva – mobil: 954 41 427
James E. Storms mobil: 901 88 941

Kirketjenere/gravere:
Annvei Engseth, Bratland: tlf. 75 09 32 30
Tormod Johansen, Lovund: mobil 480 23 097
Karstein Pedersen, Lurøy: tlf. 75 09 37 20 mobil 975 68 671
Bjørn Tore Ressheim, Sleneset: mobil: 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

Tusen takk også
til
Oddbjørn
Tjøstheim som
vikarierte som
prest hos oss
i
løpet
av
sommeren.
Så var det også
andre som steppet
inn som vikar.
Hjertelig
takk
for deres viktig
innsats!

Intervju
med tidligere soknepresten

Tormod Remøy
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Viken

– en spennende nyskaping for
Bardu – for landsdelen – for hele
landet!

Tormod Remøy med Chris Eva på ”Helgeland”
Tekst og foto: Georg Eichsteller
via telefon, den 10.10.2006

GE: Kjære Tormod, Det er mange som
spør meg om hvordan dere har det.
Derfor har jeg veldig lyst til å gi videre spørsmålet til deg. Så kan du selv
svare på.
TR: Jo, vi har det veldig bra. Vi er kommet på plass både i huset og hverdagssituasjonen. Ingunn har fått jobb på
videregående skole. Hun underviser
norsk. Johannes trives på sin skole og
Ingeborg i barnehage. Men jeg må
understreke at vi savner både Lurøy og
Træna. Vi savner da både folk og arbeidet. Og spesiell ungene savner vennene
sine. De tenker mye på dem som de var
sammen med der oppe.
GE: Du sier: ”Der oppe.” Hvor bor
dere nå?
TR: Vi bor i Molde. Det er vel 80 mil
sør. Det er ganske langt. Vi bor i en prestegård som er enda større enn Lurøy.
Den var til dels pusset opp før vi kom.
Vi har god plass og har fått enda større
plen enn før. Vi har også noen epletrær.
Det var kjekt å plukke egne epler.
GE: Hva gjør dere i fritiden?
TR: Johannes fant et fotballag med en
gang. Det er stort sett gutter fra klassen
hans. Ingeborg har begynt å danse ballett. Verken Ingunn eller meg har begynt
med faste ting enda. Men Ingunn kunne
tenke seg å begynne i kirkekoret. Og
jeg skal prøve å ﬁnne noen som spiller
fotball eller trimmer på enn aller annen
måte.
GE: Jeg vet at du var i England. I hvilken anledning var det?

TR: Møre og Newcastle har kontakt med
hverandre. En delegasjon av oss besøkte menigheter der. Det var spennende.
GE: Hvordan er det for deg å arbeide
som prest i Molde?
TR: Det er mye mer folk her. Det blir
både ﬂere begravelser, vielser og større
stab å jobbe sammen med. En del av
arbeidet er likt. Men det er mer byområde her.
GE: Savner du naturen?
TR: Ja jeg savner naturen, selv om det
er ﬁnt her. Det går ikke an å sammenligne.
GE: Jeg vet at familiene deres bor i
nærheten. Merker dere noe av det?
TR: Ja, vi merker det veldig godt at
familiene bor i nærheten. Ikke minst for
ungene er det veldig kjekt.
GE: Har dere planer om å komme hit
igjen?
TR: Vi tenker å komme en tur i vinterferiene. Vi satser på det. Da blir det i
alle fall mulighet å treffe noen i løpet
at disse dagene. Og når folk er på reise
nedover mot Møre, så får man gjerne
komme innom. Vi skal skaffe husrom.
GE: Hva gjør dere akkurat nå?
TR: Denne uken er vi ute på feriehuset.
Jeg lager ved for vinteren.
GE: Vil dere hilse?
TR: Ja, vi hilser alle på Lurøy, Træna og
i Aldersund. Og ungene vil helt sikkert
hilse sine venner både i barnehage og
på skolen.

Viken ligger ﬂott til i et åpent landskap ved Barduelva syv kilometer fra
Setermoen i Indre Troms.
Viken er delt i en klinikk og en sjelesorgenhet. Klinikken er et psykiatrisk sykehus og tar i mot henvisning
fra leger for pasienter fra hele landet
Driften ﬁnansieres av staten på lik linje som andre sykehus. Sjelesorgenheten tar i mot gjester, og man trenger
derfor ingen henvisning fra lege for å
komme hit. Vi har ikke statsstøtte for
denne delen, og må skaffe inntekter
ved at de som søker opphold hos oss
betaler for seg – enten av egen lomme
eller gjennom arbeidsgiver.
Hvilke aktiviteter og tilbud er
det på sjelesorgen?
Her på sjelesorg tilbyr vi rekreasjonsuker, det vil si at du kan søke om å få
komme hit og være ei uke. Vi tilbyr tre
samtaler med en sjelesørger i løpet av
uka, men det er helt frivillig. Det ligger til rette for fysisk aktivitet, tid til
reﬂeksjon og du kan bare slappe av og
gjøre akkurat hva du ønsker. Denne
uken passer ﬁnt hvis du føler deg sliten, strever litt i hverdagen, skal lese til
eksamen, eller rett og slett har behov
for å komme bort fra de vante omgivelsene litt. Når du er hos oss på Gjesteﬂøya, er du gjest, og ingen pasient.
I tillegg til rekreasjonsukene tilbyr vi
skreddersydde opplegg for bedrifter,
organisasjoner, offentlige instanser
og andre. Det kan være teambygging,
lederutvikling, forebygging av utbrenthet, forebygging av konﬂikter og konﬂikthåndtering. Opplegget kan vare en
eller ﬂere dager, og vi reiser gjerne ut
til oppdragsgiveren. Vi arrangerer også
forskjellige seminar, gjerne sammen
med andre
Et annet viktig arbeidsfelt for oss er
samlivskurs (som kalles PREP-kurs).
Kurset kan hjelpe par til å ha større
glede av forholdet sitt og gir par et
verktøy til å forbedre kommunikasjonen. Du kan gjerne skrive mail til
sjelesorg@vikensenter.no eller ringe på
telefon 77 18 99 44 for å få nærmere
opplysninger. Du kan også gå inn på
vår hjemmeside www.vikensenter.no
Linda Bakketun,
sekretær på sjelesorgenhenten
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Slekters gang

Gudstjenester

Døpte:

TRÆNA KIRKE:
18.06.06
Victoria.
Foreldre:
Izabella og Jim Frode Holmen
18.06.06
William.
Foreldre:
Isabelle Buschmann Jakobsen
og Per Christian Karlsen
24.09.06
Arthur Modolv.
Foreldre:
Anita Fillingsnes Sjøset
og Geir Anders Sjøset
LURØY KIRKE:
16.07.06
Ask.
Foreldre:
Ragna Nordhøy Gullesen og
Larry Arne Djønne
16.07.06
Maja Helmina.
Foreldre:
Maiken Jakobsen og Ståle Johansen
06.08.06
Erle.
Foreldre:
Anne og Terje Østraat
10.09.06
Hanna Elisabeth.
Foreldre:
Anita Huka Johannessen
og Ole Kristian Johannessen
BUCKENBERG KIRKE:
16.07.06
Angelina Lilly-Marie.
Foreldre:
Anja og Georg Eichsteller
SKOLVÆR KIRKE
16.07.06
Johannes Christian.
Foreldre:
Hilde-Christin Talseth og
Thomas Sylte
ALDRA GRENDEHUS:
13.08.06
Trygve Andreas.
Foreldre:
Jill og Geir Strifeldt
LOVUND KIRKE:
10.09.06
Ella.
Foreldre:
Julie-Anne og Bjørn Olvik

Vigde:
TRÆNA KIRKE:
24.06.06
Eva Jensen og Jack Edvardsen
LOVUND KIRKE:
19.08.06
Anita Nergård og Johan Klæbo

Døde gravlagt:
ALDERSUND KIRKE:
09.06.06
Robert Amundsen
13.07.06
Klara Therese Erichsen
11.08.06
Benjamin Johansen
25.08.06
Arnold Berg Bentsen
20.09.06
Elida Einmo

Lurøy prestegjeld juni – september 2006

DATO

KIRKE

KL.

GUDSTJ.

PREST/ORG.

22/10
22/10
29/10
29/10
05/11
05/11
12/11
19/11

Træna
Moﬂag
Storselsøy
Kvarøy
Aldersund
Træna
Moﬂag
Lurøy

11.00
12.30
11.00
11.00
11.00
11.00
12.30
11.00

20 s e pi
20 s e pi
Bots- bede
Bots- bede
Allehelgen
Allehelgen
23 s e pi
24 s e pi

AJ/JS
GE/CE
OR/JS
GE/GE
AJ/JS
GE/CE
PP/CE
GE/AR/CE

26/11 Lovund

11.00

Siste s

GE/JS

26/11 Konsvik

16.00

Siste s

AR/CE

26/11
03/12
03/12
3/12
10/12
17/12
17/12
24/12
24/12
24/12
24/12
24/12
31/12

11.00
11.00
16.00
17.00
16.00
14.00
11.00
14.00
16.00
11.00
14.00
16.00
17.00

Siste s
1. advent
1. advent
1. advent
2. advent
3. advent
3. advent
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Nyttårs

AR/CE
AR/CE
AR/CE
GE/JS
GE/JS
AR/CE
AR/CE
GE/JS
GE/JS
AR/CE
AR/CE
AR/CE
GE/CE

Aldersund
Selvær
Træna
Lurøy
Moﬂag
Kvarøy
Nesøy
Træna
Lovund
Aldersund
Moﬂag
Lurøy
Lurøy

MERK.

4års, kirkekaffe
4års, kirkekaffe
4års, kirkekaffe
Kirkekaffe
Prostiprest
Innsettelse av
ANDERS ROSLAND,
Biskop Øystein og
Prost Olav Rune Ertzeid
er tilstede, kirkekaffe
Felles med frikirke
4års, kirkekaffe
Kirkekaffe,
Bedehus
Kirkekaffe
Lysmesse
4 års, lysmesse
Lysmesse
Lysmesse
Lysmesse
Lysmesse

AJ: Prostipresten Alice Johansen • AR: Soknepresten Anders Rosland
CE: Organisten Chris Eva • GE: Soknepresten Georg Eichsteller
JS: Organisten James Storms • OR: Prosten Olav Rune Ertzeid

50 års konﬁrmanter

TRÆNA KIRKE:
30.06.06
Nora Hagen

MOFLAG KIRKE:
20.07.06
Gunnvor Grønning
18.08.06
Borgny Martinsen
29.08.06
Alma Kristofa Lund
LURØY KIRKE:
25.07.06
Gunnar Hagen
29.09.06
Hermod Ove Andersen
03.10.06
Asbjørn Johannes Kristiansen

(foto: Torﬁnn Nilsen)

KONSVIK BEDHUS:
05.07.06
Bente A. Iversen
28.07.06
Olav Marselius Iversen

Den 25. juni hadde konﬁrmantene fra året 1956 en herlig dag på Lurøy.

