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BRANN I LURØY KIRKE

Sent på kvelden søndag den
10. juli slo lynet ned og startet en brann i sakristiet i Lurøy
kirke. Det var full fyr i veggene
inne i sakristiet da brannmannskapene ankom. Det brant også
oppunder taket. Brannmannskapene fikk slukket brannen
ved å gå inn døra til sakristiet
og ved å ta hull på taket.
På et tidspunkt var det usikkert om brannen kunne slukkes. Gjennom iherdig innsats
fra kommunens røykdykkere
og andre i bygda fikk de berget
ut messehakler , kirkesølv og
andre uvurderlige gjenstander.
Det eldste messehakelet er fra
1769 og dåpsfatet fra 1762.
Selv om det ikke brant inne
i selve kirkerommet, fikk dette

omfattende røyk og sotskader.
Kirken er nå rengjort etter alle
kunstens regler fra et spesialfirma på den typen rengjøring.
Orgelet er også rengjort og
nystemt.
Representanter fra Riksantikvaren og Kulturminner i
Nordland har vært på befaring
og gitt råd og veiledning når
det gjelder gjenoppbyggingen/
reparasjonene av sakristiet, så
nå har vi som mål at kirken er
ferdig nyoppusset til det skal
feires 200 års jubileum neste år.
Til slutt vil jeg rette en STOR
takk til kommunens brannfolk
og andre frivillige som deltok
under slukkingen og berget
kirken
Bitten Lunde, kirkeverge

DEN NORSKE KIRKE – Lurøy

LOVSANGSKVELD
i Lovund kirke
Den 6.november 2011 (Allehelgensdag) kl.19 blir
det Lovsangskveld i samarbeid mellom den Norske Kirke and Den Evangelisk Lutherske Frikirke.
Vi synger mange favorittsalmer fra den kirkelige og bedehustradisjonen. Inspirerende bibelske
tekster blir lest. Musiker Jill Lyngøy vi også fremføre noen solosanger akkopangert av James Reed
(som også skal spille to store North German verker av J.S Bach og Dieterich Buxtehude til preludium og postludium).
Det taes ikke inngangspenger med vi er takknemlige for takkegave på vei ut til støtte for
arbeidet i Lovund Kirke og Lovund Frikirke.
Du er hjertelig velkommen.
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”Sommer
og sjø”
Den 12- 14. august på Onøy
arrangerte Lurøy menighetsråd
”sommer og sjø”- teltleir for
alle. Dette ble en flott opplevelse for oss som var tilstede.
På lørdagen talte vi nærmere
60 deltakere.

Valg til menighetsråd i Lurøy og
Aldersund sokn 2011
Nå er valget for de nye menighetsrådene for 2011 - 2015 ferdig, og de nye
medlemmene er valgt. Det blir konstitueringsmøte i løpet av oktober, der de
gamle rådene takker for seg og de nye ønskes velkommen.
I Lurøy sokn var det 38,47% valgdeltakelse,
og i Aldersund sokn var det 37,77% valgdeltagelse.
Sekretæren for rådene takker de gamle rådene for godt arbeid, og ønsker de
nye rådene velkommen

Lurøy menighetsråd
2011

Aldersund Menighetsråd
2011

Bjørghild Sætern
Astrid Edvardsen
Ida Knutsen
Knut Dahle
Martin Thorsen
Lill Hansen
Bjørgunn Larsen
Monica Kristiansen
VARAMEDLEMMER
Monica Jakobsen
Yngve Lovund
Katrine Thomassen
Håkon Skjærvik
Gunnar Edvardsen

Solrun Hopaneng
Åslaug Finseth
Ronny Hopaneng
Geir Vatne
Jill-Helen Strifeldt
Kristin Molvik
VARAMEDLEMMER
Synnøve Nilsen
Hilde Einmo
Liss Iversen
Steinar Ranheim
Magny Bang

Fredag formiddag ankom konfirmantene
og konfirmantlederne. Store lavoer og
vanlige telt ble slått opp i prestgårdshagen.
Konfirmantene hadde tradisjonell undervisning på fredagen og mye aktiviteter resten
av helgen. Bueskyting, seiling med optimistjolle, Feva jolle, seilbrett, kjøring med
tube, golf, karamellkaster osv.. var noen av
aktivitetene. I tillegg var det samling og
andakter ved flaggheis om morgenen og
flaggfir om kvelden.
Gjertrud Kirkemyr fra Søndagskoleforbundet rigget opp hoppeslottet i hagen
fremfor prestegården. Og på lørdag var
hagen full av voksne og barn som koste
seg i finværet. Barna fylte hoppeslottet.. Ca
25 barn sang og deltok på søndagskolen i
peisestua på prestegården Lørdag formiddag. Mange voksne satt i solveggen og hygget seg.
Søndag formiddag hadde vi friluftsgudstjeneste på det flotte stranden på Køtterøya.
De fremmøtte på Lundkaia ble hentet
med RIB. Tross den sterke østavinden var
vi godt ca 30 mennesker tilstede på friluftsgudstjenesten.
Dette var første leir av slikt slag på
Onøy. Vi håper også neste år å arrangere
sommerleir. Da også med egen familiecamp.
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Når godheten provoserer

D

a sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve.
«Mester,» sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig
liv?» «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hva leser du
der?» Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele
ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all
din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa Jesus: «Du
svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» Jesus tok dette opp og sa: – En mann var på vei fra
Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere.
De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der
halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei.
Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men
en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå,
og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med
ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene
hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på
eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham.
Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten
og sa: 'Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal
jeg betale deg når jeg kommer tilbake.' Hvem av disse tre
synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» Han svarte: «Den som viste barmhjertighet
mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.»

BEKLAGELSE

J

esus tok et oppgjør mot flere ting i følge denne teksten.
For det første sier Jesus at vi skal vise barmhjertighet
mot hverandre.
For det andre visste antakeligvis tilhørerne på Jesus
tid godt at verken presten eller levitten kunne stelle den
mannen som var slått ned fordi de kom i fare for å komme i kontakt med en annen manns blod. De ville i så fall
bli urene i følge de religiøse reglene. Det var altså religiøse regler som hindret de to første å vise barmhjertighet.
Jesus tok et oppgjør med disse religiøse reglene.
At Jesus bruker samaritanen som det gode eksempel
var provoserende. Samaritanerne var annerledes troende,
kan kanskje sammenliknes med en del innvandrere i
Norge. Det provoserte også at samaritaneren var den som
behandlet den skadde mannen. De skulle jo etter de religiøse reglene ikke behandle Israelsfolket fordi de ikke
var regnet med.
Jesus holder frem den annerledes troende som den
som viste barmhjertighet. Jesus inkluderer det utstøtte
mennesket. Godheten provoserte.
Jesus lever!
Anders Rosland, sokneprest

Pga. kirkebrannen har noe av det vanlige vedlikeholdsarbeidet
på gravgårdene på Lurøya blitt nedprioritert i sommer.
Dette beklager vi.
Bitten Lunde, kirkeverge
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Gudstjenester

Slekters gang

for Lurøy, Træna og Aldersund menigheter

Døpte:

Lovund:
12/6 Hanna Thomassen
17/7 Sofia Engvik
18/9 Aurora Leirset Karlsen
Lurøy:
8/7 Per Christian Holand Pedersen
Nord – Solvær:
17/7 Brage Olai Larssen
Moflag:
21/8 Carina Amalie Jakobsen
18/9 Liam Pettersen
Kvarøy:
11/9 Sivert Olsen
Aldersund:
7/5 Nanna Helen Hansen Lie
7/5 Emmeli Eline Hansen
19/6 Marte Haugen

Vigsler
Kine Lillevik og Mats Magelsen
Lurøy kirke 23.07.2011
Grehe Løvdal Jørgensen og Jonn Ove Djønne
Lurøy kirke 06.08.2011
Solveig Bjørg Fretheim og Stig Ivan Nygård
Lovund kirke 20.08.02011

Begravelser/Bisettelser:
Lovund kirke
Steinar Olaisen		
Engseth bedehus
til Konsvik gravgård
Dagmar Laurine Engseth
Aldersund kirke
Gunn Mari Johansen		
Konsvik bedehus
Randi Elisabeth Juvik

Vi tar forbehold om endringer.
Følg med på annonsering og oppslag.
Dato
9. okt.

Kirkeårsdag
17.s.e.pinse

16. okt.

18. s.e.pinse

Kirkekontor Lurøy: Tirsdag – torsdag: kl.10.00 – 14.00
tlf. 75 09 15 30 fax 75 09 15 38
Giro: 4513.37.15804
For å melde dødsfall utenom
kontortiden: Ring 415 48 180
Kirkekontor Træna: tlf. 75 09 52 12 fax 75 09 52 13
Kirkevergen i Træna Randi Jørgensen tlf: 75 09 52 12
randi.jorgensen@trana.kommune.no
Menighetssekretæren i Lurøy: Ida Buschmann tlf. 75 09 15 34
sekr@luroy.kirken.no
Kirkevergen i Lurøy Bitten Lunde tlf: 75 09 15 30
kirkeverge@luroy.kirken.no

17.00

Selvær
Træna

11.00
17.00

19.s.e.pinse

30. okt.

Bots og bededag NordNesøy

11.00

6. nov.

Allehelgensdag

10.30
12.00
11.00
12.00

Lovund

17.00

gudstjeneste

Træna sykehjem
Træna kirke
Konsvik bedehus
Nord Nesøy
Aldersund
Lurøy
Sørnesøy
Kvarøy
Aldersund
Moflag
Træna
Lurøy
Lovund
Lurøy
Lovund

10.30
12.00
11.00
14.00
17.00
17.00
11.00
14.00
10.30
13.00
14.00
16.00
16.00
11.00
11.00

Gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
Lysmesse
Lysmesse
førjulsgudstjeneste
førjulsgudstjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
"Vi synger julen inn"
Høytids-gudstjeneste
Høytids-gudstjeneste

13. nov.
20. nov.

Alderspaviljongen
Aldersund kirke
22.s.e.pinse
Lurøy
Siste s. i kirkeåret Moflag

27. nov.

1. S. i advent

4. des.
11. des.
18. des.

2.s. i advent
3. S.i advent
4.s.i advent

24. des.

Julaften

25. des.
26. des.

1. juledag
2. juledag

28.07.2011

Utgis av menighetsrådene

Lovund
23. okt.

13.07.2011

Menighetsblad for Lurøy,
Træna og Aldersundet

Tid
12.00
19.00
10.30
12.00
16.00

gudstjeneste
Kveldsgudstjeneste
kort gudstjeneste
familiegudstjeneste
kort gudstjeneste
samarbeids - familiegudstjeneste statskirken
og frikirken
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste med prest
fra Rødøy
andakt
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste

08.07.2011

23.08.2011

Sted
Aldersund
Lurøy kirke
Kløverheimen
Moflag
Helsetunet

Organist i Lurøy/Aldersund: James Reed tlf: 75 09 15 33
organist@luroy.kommune.no
Organist i Træna: tlf. 75 09 52 12 fax 75 09 52 13
Soknepresten i Træna og Aldersund: tlf. 75 09 15 32
ta.sokneprest@luroy.kirken.no
Soknepresten i Lurøy: Anders Rosland tlf. 75 09 15 31
sokneprest@luroy.kirken.no

Kirketjenere/gravere:
Malin Jørgensen Røssvoll, Træna:
Annvei Engseth, Bratland:
Tormod Johansen, Lovund:
Dagfinn Johansen, Lurøy:
Ruth Lomøy, Sleneset

tlf. 75 09 52 12
tlf. 75 09 32 30
mobil 480 23 097
mobil: 975 68 671
tlf. 75 09 42 16

Redaktør: Soknepresten
sokneprest@luroy.kirken.no
Redaksjon: Staben på kirkekontoret
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Kjære leser av menighetsbladet!
Vi håper du har nytte og glede av menighetsbladet som kommer ut 4 ganger i året.
Alle husstander i Lurøy får menighetsbladet som en del av Steinkjerringa,
mens i Træna sendes det foreløpig ut som et eget blad.
Å gi ut menighetsbladet er ikke gratis! Menighetsrådene i Lurøy og Træna
har derfor bestemt at en gang i året vil vi legge i en giro i menighetsbladet,
slik at dere som ønsker kan få betale en frivillig gave.
Gave kan gis ved å bruke vedlagte giro, ved telegiro eller nettbank.
Gaven innbetales til:
Lurøy kirkelige fellesråd, 8766 LURØY.
Kontonr: 4513 37 15804

Kjære leser av menighetsbladet!
Vi håper du har nytte og glede av menighetsbladet som kommer ut 4 ganger i året.
Alle husstander i Lurøy får menighetsbladet som en del av Steinkjerringa,
mens i Træna sendes det foreløpig ut som et eget blad.
Å gi ut menighetsbladet er ikke gratis! Menighetsrådene i Lurøy og Træna
har derfor bestemt at en gang i året vil vi legge i en giro i menighetsbladet,
slik at dere som ønsker kan få betale en frivillig gave.
Gave kan gis ved å bruke vedlagte giro, ved telegiro eller nettbank.
Gaven innbetales til:
Lurøy kirkelige fellesråd, 8766 LURØY.
Kontonr: 4513 37 15804

For Lurøy menighetsblad,
Anders Rosland, redaktør

For Lurøy menighetsblad,
Anders Rosland, redaktør

NB! Vi minner om at dette er en frivillig gave som bare gjelder menighetsbladet!  Steinkjerringa er gratis for
alle som bor i Lurøy kommune, mens de som bor utenfor kommunen betaler en kontingent for denne kommunale informasjonsavisen. Denne kontingenten administreres av Steinkjerringas redaktør,
og er noe annet enn det vi her ber dere om å betale.
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