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Kjære leser!
Naturen vår er vakker!

J

eg ble stående å snakke med en ofﬁser fra frelsesarmeen engang. Han
sa til meg:

”Du Anders! Tenk på de små maurene
som kryper ute på skogbunnen. Er det
ikke utrolig at noe så lite kan være så
storslagent.” ”Jo” svarte jeg selv om
mitt forhold til maur stort sett ikke kan
betegnes som mest positivt. Setter man
seg ned på ute i naturen kan du være
sikker på at det kommer en maur krabbende på innsiden av buksa eller jakka
og lager ”kvalm”.
Men han fortsatte: ”Tenk at skaperverket er så detaljert og så genialt.
Menneskekroppen er helt fantastisk og
resten av skaperverket, alt fra det minste kryp til den største, er like storslagent. Det er gjennomtenkte detaljer
med alt, og i tillegg har alle brikkene
sin funksjon. Helt fantastisk”
Gud så på alt det Han hadde gjort,
og se det var overmåte godt. 1.mos.1,31
Når vi tar oss en rusletur ut i naturen
her på Helgeland er vi rikelig velsignet
med Guds skaperverk.
Vennlig hilsen
Anders Rosland

Dere kjære i Aldersund,
Lurøy og Træna menighetene!
Det er nå litt over åtte år siden at jeg
kom som deres prest. Jeg ble kjent med
mange av dere i løpet av den tiden. Vi
har delt med hverandre både glede og
sorg. Jeg ﬁkk lov til å besøke dere både
i heimene deres og på arbeidsplassene. Jeg traff dere i kirken, barnehagen
og skolen, på eldretun og sykehjem, i
butikken, på gaten og ombord til båten.
Jeg vil takke dere for disse årene. I denne perioden har jeg lært mye av både
dere, naturen og Gud. Jeg håper at jeg
kunne formidle til dere at Gud er en
ivrig Gud som er opptatt av dere. Gud
er glad i dere og vil støtte dere i hver

dag. Når jeg og familien min skal videre til Skotfoss og Melum, der jeg skal
være sokneprest fra oktober av, så skal
vi fortsette å be for dere. Vi tror at Gud
har en god plan med dere. Men Gud vil
ikke gjennomføre den uten dere. Gud
vil ha dere med på laget. For Gud vet
jo at dere er ﬂotte mennesker – han
som skapte den storslåtte naturen her i
hjerte av Helgeland, han har også skapt
dere.
Mange hilsener og
Guds velsignelse ønsker
Georg og Anja og barna
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Konserter i Lurøy kirke
I løpet av sommer/høst 2007 har vi hatt fem konserter
i Lurøy kirke. Spesielt artig har det vært å ønske velkommen tilbake to tidligere organister i Lurøy, Stephen
Jones og Tim Rishton.
25. juli:
1. august:

Sommerkonsert ved Arild Romarheim
Konsert ved Stephen Jones
(organist i Lurøy 2000/02)
22. august:
300-årsmarkering for Petter Dass
2. september: orgelkonsert ved Tim Rishton
(organist i Lurøy 1987/89)
26. september: 100-årsmarkering for Edvard Griegs død

Konsert i Lovund kirke

Søndag den 15. juli inviterte James Storms til minikonsert i Lovund kirke. Det ble en ﬂott konsert hvor James
viste sin dyktighet for de fremmøtte. Han fremførte
vakre musikkstykker av to komponister: Sir Edward
Elgar og J. S. Bach.
Tidligere på dagen ble Griegs 100 års markering gjennomført med vakre stykker av Grieg fremført av samme
mann under gudstjenesten.
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Tim Rishton

Frivillige på tur
til Moldova
Søndag 16 september reiste Arnﬁnn Hamar fra Onøy på en
12 dagers tur som skal ende i Moldova. Han reiste sammen
med 6 – 8 andre personer og formålet med turen var å gi
klær til de fattige. Undertegnede intervjuet Arnﬁnn før avreise for å høre mer om denne reisen til et land mange av oss
vet svært lite om.
Tekst : Anne-Lise Aurlund.

Utgangspunktet for turen var et spørsmål han ﬁkk på et stevne
i sommer på Sandvik Folkehøgskolen, i Mosjøen. Arnﬁnn forteller: ”En dame kom bort til meg, hun var mellom 50 og 60 år, og
spurte om jeg kunne tenke meg å være med på en hjelpesending
til Moldova, og det svarte jeg ja til. Damen hadde jeg aldri sett
før. Hun ble glad og sa hun var blitt bønnhørt av Herren.”
Arnﬁnn måtte skaffe kapital selv, og satte opp lapper på Onøybutikken. Han ﬁkk napp hos begge prestene, Anders Rosland og
George Eichsteller, begge ﬂytter så det var sikkert god hjelp. Han
ﬁkk også napp hos Skjalg Nordås på Lurøygården. Der ﬁkk han
”måkke drit og jeg ba til Herren om at ikke oksen skulle drite i
ansiktet mitt,”, sier han og ler så han rister.
Turen til Moldova er lang. De skal kjøre med buss, ta ferje fra
Stockholm til Riga i Latvia, deretter Litauen, Polen, Ukraina og
til slutt Moldova. Arnﬁnn er veldig spent på hva som venter han
i Moldova. Det han vet om landet er at det er et av de aller fattigste i Europa. Meningen er at de skal innom barnehjem, fengsel
og menigheter. Han er alvorlig når han sier at det vil bli en sterk
opplevelse. Spesielt tror han fengselsbesøket vil prege han.
Vi ønsker Arnﬁnn en god reise og er spent på å høre mer fra reisen til Moldova når han kommer tilbake.
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Prosten hilste i sin tale fra Biskop Tor.
B. Jørgensen

Takk
Vi håper gavene kan minne Georg og Anja om øyværingan oppe i Nord.

Anja og Georg med dukketeater.

Takk for din prestegjerning, Georg.
Takk for godt humør og mye kreativitet.

med overraskende innslag de færreste
har vært vitne til. I det hele tatt ble det
en ﬂott avskjedsgudstjeneste.

for denne gang.

I skrivende stund pakker Georg Eichsteller bilen for å sette kursen mot
Skotfoss menighet nord vest for Skien i
Telemark. Der venter nye oppgaver som
prest.

Etter gudstjenesten ble det feiret kirkekaffe på Lurøy Ungdomshus. En komitee hadde pyntet og dekket et ﬂott
langbord. Masse mat og kaker kom på
bordet og vi koste oss stort.

Den 9. sept. var det avskjedsgudstjeneste Lurøy kirke. Kirken var nesten
full av folk på denne familiegudstjenesten. Mange barn var tilstede og satte sitt
preg på gudstjenesten. Anja Eichsteller ledet krokodilleklubben gjennom
to ﬂotte sanger. Da barna var ferdige å
synge trodde nok Anja at de skulle sette
seg igjen , men da kom overraskelsen
til henne fra barna i Krokodilleklubben.
De hadde nemlig øvet inn en ekstra
sang for å takke Anja for den ﬂotte innsatsen hun har gjort med dette arbeidet.
Mange vil nok også huske Georg`s
andakt som bestod av et dramastykke

Samlingen ble ledet av Torﬁnn Nilsen. Flere talere kom med ﬂotte ord til
Georg og familien. Gaver ble overrakt.
Vi håper gavene kan minne Georg og
Anja om gode sider ved Helgelands kyst
og øyværingan oppe i Nord når tømmeret ﬂøtes nedover ælva i Skotfoss.
Men den ofﬁsielle avskjedsgudstjenesten var den 16. sept i Lovund kirke.
Dette var også en familiegudstjeneste.
Prost Olav Rune Ertzeid og prostiprest
Anna R.Laursen samt Anders Rosland
ﬁkk feire den siste gudstjenesten Georg
hadde i Lurøy Aldersund og Træna sokn

Igjen ble kreativitet hentet frem i gudstjenesten. Anja og Georg hadde et dukketeater som falt i god smak i den fullsatte kirken. Etter en ﬂott gudstjeneste
var det duket for kirkekaffe i en fortsatt
fullsatt Lovund kirke. Og folket ﬁkk feire sin avtroppende prest og hans familie. Taler ble avholdt og gaver overrakt.
Prosten hilste i sin tale fra Biskop Tor.
B. Jørgensen, og takket for tjenesten.
Vi ønsker Georg, Anja, Silas, Timo,
Robin og Anja alt godt i årene som venter i Skotfoss.
Tusen takk til alle som har bidratt i forbindelse med markeringen av Georgs
avsluting som prest i Lurøy, Træna og
Aldersund sokn. Mange folk har gjort
en stor jobb med å forberede og gjennomføre arrangementene.
Takk
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Slekters gang

Gudstjenester

Døpte:

Lurøy prestegjeld oktober - desember 2007

TRÆNA KIRKE:
Noah Leander Antonsen
24.12.06
LOVUND KIRKE:
Norah Myhre Fjellgaard
23.06.07
LOVUND KIRKE:
Jan-Tore Nergård – Klæbo
23.06.07
LURØY KIRKE:
Hallvar Stensland Nystad
14.07.07
MOFLAG KIRKE:
Johannes Berg Jakobsen
22.07.07
LURØY KIRKE:
David Levi Greger Edvardsen

29.07.07

LURØY KIRKE:
Nora Amalie Hågensen

29.07.07

LURØY KIRKE:
Natalie Nordås

29.07.07

ALDERSUND KIRKE:
Eline Harsvik

05.08.07

MOFLAG KIRKE:
Ingrid Johansen Sinkaberg

16.09.07

MOFLAG KIRKE:
Tobias Andrè Lauritzen

16.09.07

LOVUND KIRKE:
Vigner Jacobsen

16.09.07

Vigde:
LOVUND KIRKE:
Linn Rognan og
Johan Fredrik Rothoff

23.06.07

ALDERSUND KIRKE:
Line Lantz og
Victor Krüger

30.06.07

ALDERSUND KIRKE:
Rita Toresdatter Vangen og
Renato Gallo

21.07.07

LURØY KIRKE:
Silje Kristin Jakobsen og
Jørgen Grytøyr

07.07.07

Døde:
MOFLAG KIRKE:
Odd Johan Oddøy

29.06.07

LOVUND KIRKE:
Angel Nikolai Berg Nilsen

03.07.07

FRIKIRKEN LOVUND:
Thorvald Thomassen

17.07.07

MOFLAG KIRKE:
Trygve Johansen

31.07.07

TRÆNA KIRKE:
Modolv Sjøset

17.08.07

LURØY KIRKE:
Anna Hansine Sund

24.08.07

SELVÆR KAPELL:
Emma Jørgensen

19.09.07

DATO
7.okt
14.okt
14.okt
14.okt
21.okt
28.okt
28.okt
4.nov.
4.nov.
11.nov.
11.nov.
18.nov.
25.nov.
25.nov.
2.des.
9.des
9.des.
16.des.
16.des.
23.des.
24.des.
24.des.
24.des.
24.des
24.des.
25.des
30.des.
31.des.

KL.
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 16.30
kl. 12.30
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 12.30
kl. 11.00
kl. 11.00
annonseres
kl. 17.00
ca kl. 16.30
kl. 11.00
kl. 14.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 16.00
kl. 16.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 17.00

KIRKE/DAG
Aldersund kirke - konﬁrmantpresentasjon
Lurøy kirke - Sangjentene deltar
Selvær kapell
Træna kirke
Moﬂag kirke
Lovund kirke
Sørnesøy
Konsviktunet
Aldersund kirke
Lurøy kirke
Træna kirke
Moﬂag kirke
Lovund kirke
Nesøya kirk
Moﬂag kirke
Lurøy kirke – lysmesse
Træna kirke- lysmesse
Kvarøy
Nesøya kirke
Lurøy sykehjem
Aldersund kirke
Moﬂag kirke
Træna kirke
Lovund kirke
Lurøy kirke
Lurøy kirke
Sørnesøy
Lurøy kirke

