Menighetsblad
for Lurøy, Træna
og Aldersundet
Nr. 3

S

pørsmålet kom opp under konﬁrmantsamlingen vi nettopp hadde.
Konﬁrmantene hadde fått i oppgave å ringe rundt ord som de syntes
beskrev Gud. En modig sjel foreslo
ordet urettferdig. Han tenkte på tsunamien for noen år siden. Vi var i slutten
av økta vår om Gud, og det var på tide
med pause. Vi lot spørsmålet henge i
luften og tok pause. Er Gud rettferdig
eller urettferdig? Hvor skal man starte
når man skal forsøke å si noe om dette?
Neste økt begynte, og tråden ble tatt
opp igjen. Tre eksempler ble nevnt, alle
fra virkeligheten:
1: Ung jente på vei til Sør-Amerika. Dør
i ﬂystyrt fordi ﬂyet kjører inn i et

Fire sangglade
jenter på tur
Søndag 31. august hadde vi gleden av å ha med oss de ﬁre sangglade jentene, Julie Eva, Marte Kvitvær, Linnea Soﬁe Lindbjør og Sara
Eva, til gudstjenestene på Kvarøy
og Nordnesøy. Vi hadde øvd litt
på forhånd, og jentene sang både
sammen og solo. I nydelig vær reiste vi med Æskulap, konﬁrmantene
på hvert sted ble presentert og det
ble to kirkekaffer med deilig mat
og kaker.

Oktober 2008

67. årgang

Er Gud rettferdig?
fjell under uvær. Er Gud rettferdig
eller urettferdig?
2: Jente har vokst opp med slem far,
kutter seg og dør. Er Gud rettferdig
eller urettferdig?
3: Nært familiemedlem blir kronisk syn.
Livet blir helt annerledes enn man
hadde tenkt. Er Gud rettferdig eller
urettferdig?
På første spørsmål var det ﬂere som sa
urettferdig. Etter hvert ble det ikke sagt
så mye. De ﬂeste av oss blir stille i møte
med livets grelle sider.
Tre viktige spørsmål:
1: Kan Gud stilles til ansvar for menneskelig eller maskiners svikt?
2: Kan Guds stilles til
ansvar for grusomme
handlinger gjort av mennesker mot andre mennesker?
3: Kan Gud stilles til
ansvar for at vi blir syke?
Tre (enda?) viktigere
spørsmål:
1: Hva betyr rettferdig?
Konﬁrmantene svarte: ”At
det er likt for alle”. Vi er
alle forskjellig, vi trenger
forskjellige ting, vi rammes på ulike måter. Er det
da rettferdig at det er likt
for alle?
2: På hvilke måter tenker
vi at Gud griper inn i våre
liv? Er det først og fremst
gjennom under, eller griper Gud også inn på andre
mindre oppsiktsvekkende
måter i våre liv?
3: Hvordan skal vi tenke om Guds nærvær når vi rammes av livet?

J

eg kjente og kjenner alle de tre
eksemplene som konﬁrmantene ﬁkk
presentert. Jeg vet mye om hvilke ringvirkninger dette har hatt og fortsatt har
for dem det gjelder. Livet kan saktens
oppleves som urettferdig. Ja, livet er
urettferdig. Noen rammes så hardt at
grunnvollene brister. Mange av oss har
slike opplevelser. Noen anklager Gud.
Det kan jeg forstå. Jeg har ﬂere ganger
tenkt at livet er urettferdig, men jeg kan
ikke si at jeg har stilt Gud til ansvar for
det. Hva som skjer her på jorda må vi

mennesker ta hovedansvar for. Vi har
ansvar for våre handlinger, og vi har
mulighet til å utgjøre en forskjell. Samtidig har jeg en sterkt tro på at Gud
først og fremst er nær alle mennesker,
selv om vi kanskje ikke kan se det før
i etterkant: Et gråtende nærvær, et trøstende nærvær, et styrkende nærvær; et
fredelig nærvær; selv i styrtende ﬂy, i
overgrep og i sykdom.
Er Gud rettferdig? Det er et spørsmål
som leder ut i et stort landskap. Veien
fra våre konkrete erfaringer til en tillitsfull tro er ikke en ﬁrefelts motorvei.
Den er strevsom i perioder. Noen strekninger trenger vi reisefølge, av og til
også en kjentmann. Vi prester kan være
med på slike etapper med lyttende ører,
foldede hender og sterke rygger.
Jeg er i Herrens hender
når dagen gryr i øst.
Hver morgen han meg sender
sitt ord med lys og trøst.
Hva dagen meg vil bringe
av glede og av savn,
jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn.
Jeg er i Herrens hender
i alt som med meg skjer.
I smil og gråt jeg kjenner
at Herren er meg nær.
Om jeg i dype daler
må gå den tunge vei,
fra himlens høye saler
hans øye følger meg.
Jeg er i Herrens hender
når dagen dør i vest.
Min synd jeg stilt bekjenner
for ham, min høye gjest.
Han gir meg himlens nåde
og setter englevakt,
for natten han vil råde
med hellig guddomsmakt.
Jeg er i Herrens hender
når dødens bud meg når.
Mens lyset stilt nedbrenner,
fra ham jeg hilsen får.
Han gir meg stav i hånde,
han gir meg trøst i sinn,
og glemt er ve og vånde
på vei til himlen inn.
Norsk salmebok nr. 497
Christine Holmsen Lindbjør
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Trosopplæring i Nord-Helgeland prosti
Barn har rett til åndelig utvikling (Barnekonvensjonens artikkel 27). Etter at
dåpsopplæringen ble tatt ut av skolen
for en god del år tilbake, ble det ikke
gitt noe ekstra støtte til kirken for å
ivareta denne opplæringen. Nå får alle
religioner og livssyn tilskudd til å drive
trosopplæring, og dette er bakgrunnen
for Trosopplæringsreformen i Den norske kirke som startet opp i 2003. Trosopplæringen skal ”stimulere til bygging av egen identitet og forståelse av
egen kultur og tradisjoner i et samfunn
der innslaget av ulike tros- og livssynsamfunn blir stadig rikere.” Målet er ”å
utvikle en systematisk trosopplæring
som fremmer kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud og gir hjelp

til livstolkning og livsmestring for alle
døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå”.
Vi tror at vi som kirke har noe å gi
som handler om mye mer enn kunnskap. Den kristne tro gir oss spesielt
gode bilder, fortellinger og erfaringer med tanke på utvikling av barns
(og voksnes) selvfølelse og selvforståelse. Trosopplæring handler dypest
sett om å hjelpe hverandre å ﬁnne vår
plass i livet og videreutvikle vår identitet som Guds barn, unike og elsket,
som del av et større fellesskap (kirken lokalt
og internasjonalt) i en
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mangfoldig verden. Trosopplæring kan
sammenlignes med en form for skattejakt der det vi ﬁnner underveis kan
få stor betydning for vår opplevelse av
livet og hjelpe oss til å gjøre gode valg
for oss selv og i møte med andre.
Nå har Nord –Helgeland prosti blitt
prosjektområde. En idégruppe har
begynt arbeidet med å se på hvordan
vi best kan utnytte midlene vi har fått.
En første satsning er LysVåken som
dere kan lese om et annet sted menighetsbladet. Du kan lese mer om trosopplæringsreformen her: www.storstavalt.no.

Oversikt over tidspunkt for
begravelser i Lurøy og Træna:
Lurøy
Tirsdag og fredag
Kl. 11.00
Lovund
Torsdag og fredag
Kl. 12.00
Moﬂag
Tirsdag og fredag
Kl. 11.00
Aldersund
Tirsdag og fredag
Kl. 11.00
Konsvik
Tirsdag og fredag
Kl. 11.00
Lurøy fra Sørnesøy
og Kvarøy
Onsdag og fredag
Kl. 10.30
Træna og Selvær
(vinter)
Onsdag og fredag
Kl. 11.00
Træna og Selvær
(sommer)
Onsdag og fredag
Kl. 14.00
Priser Lurøy:
Hvis avdøde er registrert bosatt i annen kommune enn
Lurøy kommune og ønsker å bli gravlagt på en av kirkegårdene i Lurøy, koster dette kr. 2500,-. Urnenedsettelse
koster kr. 1000,-. Ingen kostnad når avdøde er registrert
bosatt i Lurøy kommune.
Priser Træna:
Ta kontakt med kirkeverge, Randi Jørgensen,
for informasjon.

Planlegger dere bryllup?
Her kommer litt informasjon
som mange lurer på.
1: Bestem dere for dato, og ta
kontakt med kirkekontoret
for å høre om datoen er
ledig.
2: Hvis en eller begge er
bosatt i kommunen dere
vil gifte dere i, koster det
normalt ikke noe. Bor
begge i en annen kommune koster det kr. 1000,i Lurøy og Træna.
3: Ca. 2 måneder før bryllupet innhenter dere prøvingsattest som sendes til
kirkekontoret.
4: Vigselssamtale avtales når
bryllupet nærmer seg. I en
vigselssamtale snakker vi
om det praktiske som skal
skje (hvem som sitter hvor
og reiser seg når osv). I til-

legg snakker vi gjerne litt
om deres historie sammen,
hva slags tanker dere har
om det å være gift og hva
slags ønsker dere har for
samlivet. Vi avtaler også
hvilke salmer som skal
synges i vielsen.
5: Spesielle ønsker når det
gjelder musikk avtales
direkte med organisten.
Vi er glade for å gi alle som
gifter seg i Lurøy og Træna en
DVD med samlivskurset ”Din
for evig? Hvordan få kjærligheten til å vare.” i gave. Soknepresten i Træna og Aldersund har noe erfaring som
kursholder i samlivskurset
PREP (www.samlivssenteret.
no). Begge prester er tilgjengelig for samtaler om samliv.
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Gudstjenestereformen
Kirkemøtet 2003 vedtok på bakgrunn
av et notat fra Ungdommens kirkemøte
at det skulle settes i gang arbeid med
å reformere høymessen. Siden da har
ulike grupper jobbet med de forskjellige delene i gudstjenesten, og nå i september har vi fått prøvematerialet. Noen
menigheter er plukket ut til å prøve det
ut og gi en tilbakemelding, blant dem
Lurøy menighet. Menighetsrådet i Aldersund og Træna ønsker også at liturgien
prøves ut der. Det betyr at alle gudstjenestesteder blir berørt.

Hva er nytt?
Det første man vil legge merke til er
nok at vi står når vi synger. Det blir
uvant i begynnelsen, men mange er
nok glade for å kunne stå når vi synger. Det andre som man vil legge merke
til er at kunngjøringene ikke lenger er i
gudstjenesten, men rett før gudstjenesten begynner.
Gangen i gudstjenesten er fast: Samling (innledning, bønn, kyrie, gloria),
ordet (tekstlesninger og preken), forbønn, nattverd, sendelse (velsignelsen),
men vi får større mulighet til å påvirke
gudstjenestens proﬁl slik det passer for

oss lokalt. Det skrives også ny musikk
til de ulike leddene slik at det er mulig
å velge mellom forskjellige melodier. Ny
salmebok er også på vei. Derfor vil vi i
tillegg til de gamle også lære noen nye
melodier og salmer etter hvert.

KONKURRANSE
Her kommer en rebus. Stikkord: Det er noe som skjer i
kirka… Lykke til! Send inn svar
til ta.sokneprest@luroy.kirken.no
innen 10.nov. Vi trekker ut en vinner som får en liten overraskelse!

Kommer vi til å kjenne igjen
noe fra den høymessen vi
kjenner i dag?
Ja. Å være høringsmenighet betyr ikke
at vi skal bytte ut alt fra gang til gang,
men at vi skal prøve ut noe i en periode og gi tilbakemelding på det vi har
prøvd. Det blir annerledes, men først og
fremst er det spennende!

Hvor lenge skal vi prøve ut
liturgien?
Prøvefasen er ut januar 2009. Så skal
høringsmenighetenes svar bearbeides,
og i løpet av høsten 2009 vedtas kirkens
nye liturgier, ny tekstbok og ny salmebok. Fra 1. søndag i advent 2010 tas de
i bruk. Vi er glade for tilbakemeldinger
fra dere som er tilstede på gudstjenestene! Les mer om reformen på: www.
kirken.no

Flott dag på
Aldra

VITSER
To hunder snakker sammen:
Første hund: - Hva heter du?
Andre hund: - Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det er “Sitt”.
En mann som var på bjørnejakt
hadde bare en patron igjen da han
ﬁkk øye
på en diger slagbjørn.
Mannen skjøt, men bommet, og i
neste øyeblikk kom bjørnen farende mot
ham. Mannen la på sprang, men det
varte ikke lenge før han kjente at
bjørnen pustet ham i nakken.
Da stanset mannen, foldet hendene
og ba:
“Kjære Gud, gjør det sånn at denne
bjørnen blir en kristen.”
Straks stoppet bjørnen, foldet labbene og sang:
- O du som metter liten fugl....
Hva slags barn får bier?
Be-bier

KRIK

KRIK står for Kristen Idrettskontakt. KRIK arbeid ser ut
til å bli en viktig brikke i trosopplæringstilbudet. Les mer
om KRIK på www.krik.no.

Krokodilleklubben
– Minikrik

Nå er vi i gang på Lurøy-Onøy! På vår første samling i
gymsalen på Onøy-Lurøy skole var vi 30 barn samlet. Vi
sang, dramatiserte en bibelfortelling, hadde leker i gymsalen, tegnet, spiste boller og drakk saft, og plutselig var
timen over. Vi gleder oss til fortsettelsen! Kontaktperson:
Anders Rosland

Tradisjonen tro
hadde vi gudstjeneste på Aldra i
sommer. 17. august
loste Christine
Holmsen Lindbjør
og Chris Eva de
fremmøtte gjennom
en gudstjenesten
med ”Kjærlighet”
som tema. Drøye
20 stykker hadde
funnet veien denne
nydelige sommerdagen, og vi koste oss
alle på den nydelige
kirkekaffen etterpå.
Tusen takk til alle
som stelte i stand og
deltok!

Hva sa Pinnsvinet da det gikk på
en kaktus i mørket?
- “Er det deg, Mamma?”

Dåp i Lurøy og Træna
Gleden er stor når et barn blir født, og
for ﬂertallet er dåpen en viktig markering. Vi opplever stadig oftere henvendelser om å få dåp på lørdager, og det
har vært ulik praksis av tidligere prester. Dåp skjer i søndagens gudstjeneste. Unntatt er dåp av voksne eller konﬁrmanter som kan skje før eller etter en
gudstjeneste eller på annen egnet dag.

KRIK
Det starter også opp KRIK for ungdom. Vi kommer tilbake til
program, men vi satser blant annet på aktiviteter som ungdommer fra hele Lurøy og Træna kan delta på. Kanskje blir det
noe felles med KRIKgruppa i Sandnessjøen etter hvert! Kontaktpersoner: Anders Rosland, Renita Fjellgaard og Eline Sandvær Djønne.
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Gudstjenester

Slekters gang

Lurøy prestegjeld 3. kvartal 2008

Døpte:

12 okt

Lurøy

14.00

Familiegudstjeneste

Lurøy kirke:

12 okt

Aldersund

11.00

19 okt

Moﬂag

12.00

Familiegudstjeneste
– utdeling av 4-årsbok.
Høymesse

26 okt

Lovund

11.00

Høymesse

26 okt

Nesøy (Nord)

14.00

26 okt

Konsvik Bedehus

11.00

Familiegudstjeneste
– utdeling av bibel til 11-åringene.
Familiegudstjeneste

2 nov

Selvær

11.00

Høymesse

2 nov

Træna

17.00

Høymesse

9 nov

Lurøy

11.00

Lys Våken gudstjeneste

9 nov

Aldersund

17.00

Lys Våken gudstjeneste

9 nov

Se oppslag Høymesse

16 nov

Konsviktunet/
Konsvik bedehus
Se oppslag!
Moﬂag

12.00

Høymesse

23 nov

Lovund

11.00

Høymesse

30 nov

Træna

11.00

Lys Våken gudstjeneste

7 des

Lurøy

17.00

Lysmesse

7 des

Aldersund

17.00

Lysmesse

14 des

Moﬂag

17.00

Lysmesse

Madelen Castellan Paulsen
Asbjørn Solheim Løvdal
Gabriel Sætervik Fredriksen
Regine Lovise Kvitvær
Kenneth Johan Løvdal

29.06.08
02.08.08
03.08.08
23.08.08
21.09.08

Træna kirke:
Jonas Kristiansen Rein
Stig Julian Kristiansen
Vivian Holmen

02.03.08
02.03.08
07.09.09

Lovund kapell:
Mads Adrian Mindrum-Madsen 27.07.08
Rose Otelie Olaisen Dahle 24.08.08
Linnea Thommassen
24.08.08

Moﬂag kirke:
William Pedersen
Thora Kristin Jakobsen

15.06.08
31.08.08

Aldersund kirke:
Solveig Nora Hansen Lie
Tuva Helene Strifeldt

01.06.08
22.06.08

Begravelser/Bisettelser:

Vigde:

Aldersund kirke:

Petter Dass kapellet
Sissel Angelsen og
Fred-Jarl Hansen
Rigmor Johanne Aanes og
Johnny Larsen

21.06.08
21.06.08

Lurøy kirke
Ellen Einmo og
Kurt Preben Aspdal

21.06.08

12.07.08

06.06.08
13.06.08
24.06.08
09.09.09

Træna kirke:
21.06.08

Arvid Kristoffer Johansen
Arnleik Sjonøy

25.06.08
08.07.08

Konsvik bedehus:
19.07.08

Lurøy kirke
Anne-Lise Johanne Aslaksen og
Ingvar Henrik Mathisen
02.08.08

Aldersund kirke
Lisa - Mariann Bolin og
Kim Roger Lien

Gudrun Sinkaberg
Ole Johan Larsen
Ågot Lovise Risvær
Arvid Johan Olsen

Lurøy kirke:

Lurøy kirke
Sigrunn Lomahaug og
Bjørn Audun Risøy

Moﬂag kirke:

Ingrid Jørgine Johansen

Stuvland
Marianne Benjaminsen og
Svein Arne Hansen

Kåre Trygg Davidsen
06.06.08
Vilhelmine Katinka Johansen 24.07.08
Edith Nikoline Eliassen
29.08.08

02.02.08

Sigmund Peder Hopaneng

22.07.08

Lovund kirke:

Lurøy/Onøy, Aldersund og Træna arrangerer LysVåken i år. 10-12 åringene
inviteres til overnatting i henholdsvis
Lurøy, Aldersund og Træna kirker. Vi
møtes i kirken lørdag, så skal vi leke,
lære, synge, øve, spise, kose oss og
sove i kirken. Søndag forbereder vi oss
til gudstjenesten, og så feirer vi gudstjeneste sammen med hele menigheten!
10-12-åringene vil få invitasjon i posten.
Datoer:
Lurøy/Onøy: 8.-9- november.
Aldersund: 8.-9. november.
Træna:
29.-30. november.

LysVåken handler om at vi sammen skal
være LysVåkne for det som rører seg i
Lovund frikirke til Lurøy kirkegård:
oss og rundt oss. Vi skal være LysVåkne
for hverandre, for verden, for Gud. LysAnna Elida Emelie Olsen
03.07.08
Våken markerer også at trosopplæringsSigne Marie Edvardsen
20.08.08
reformen er i gang i Nord-Helgeland
Engset frikirke til Konsvik kirkegård: prosti. Ved spørsmål, ta kontakt med
menighetskontoret.
Hermann Antoni Hilstad
31.07.08
Harald Ivar Karlsen

23.09.08

Træna frikirke til Husøy kirkegård:

Agnar Johan Ludviksen

19.09.08

