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LURØY KIRKE

200 år

Kjære Lurøy menighet!
T
akk for at vi fikk være med å feire
Lurøy kirkes 200-års-jubileum!
Det hadde vi, Emmy Rakel og jeg, sett
fram til i lange tider. Gleden ble stor
da innbydelsen kom. Men så kom vi
i den situasjonen at vi ble usikre på
om Emmy Rakels helse tillot oss å
reise. Det ordnet seg imidlertid. Og
vi startet ferden nordover i spenning,
med glede og forventning. Vi var ikke
kommet lenger enn til Trondheim da
vi fikk melding om at min bror Arne
plutselig var død. Skulle vi snu hjemover igjen? Nei, det ordnet seg slik at
vi kunne fortsette til Lurøy til kirkejubileum og deretter nå hjem til min
brors begravelse.
Lurøy kirke står i en særstilling i
vår bevissthet, ikke bare fordi kirken
er vakker, men fordi den var hovedkirken i vårt første prestegjeld. Her
var hovedsamlingsplassen for menighet og prest i de åtte årene vi var prestefolk i Lurøy. Skulle noe sted være
viktigere å møtes enn i Guds audiens-

sal på jord, hvor korset/korskirken
garanterer plass til den yngste og den
eldste.
To av våre barn fikk vi bære til dåp,
til Jesus Kristus, i Lurøy kirke. Skulle
vi ikke kjenne oss ekstra knyttet til
denne kirke - og denne menighet? Vi
tenker ofte i takknemlighet på alle
som vi fikk dele fellesskap med ved
døpefont og alterbord, i felles lytting
til Guds ord som hadde adresse både
til prekestol og kirkebenk. I glede og
i sorg, i medgang og i motgang, når vi
vinner seier og når vi lider nederlag,
peker korskirkens høye spir oppover
mot himmelen og minner oss om at
vår Gud er håpets Gud. «For jeg vet
hvilke tanker jeg har med dere, sier
Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»
Jer.29,11.
Takk, takk igjen for at vi fikk være
sammen med dere ved 200-årsfesten.
Emmy Rakel og
Odd Bjørn Tjøstheim.

Kjære lesere av
Lurøy Menighetsblad!
Fra jeg var bitte liten ble jeg tatt med
til kirka av foreldrene mine. Etter
at jeg ble stor nok til å bestemme
selv, har jeg fortsatt med det. Også
etter at jeg flyttet ut av kommunen
på grunn av studier og jobb, har det
vært naturlig for meg å komme til
kirka når jeg har vært hjemme på
ferie. Da kirka vår feiret 200-årsjubileum, fikk jeg ordnet meg fri slik
at jeg kunne være med på feiringa,
noe jeg satte stor pris på.
Her i Norge fins det mange kirker, noe vi lett tar som en selvfølge.
Men mange steder i verden har ikke
kristne lov til å bygge kirker, eller de
lever med frykten for at kirka deres
skal bli angrepet og vandalisert. Derfor har vi god grunn til å være takknemlige for at vi har ei kirke og fritt
kan samles der, til fellesskap med
Gud og med hverandre.
Med hilsen
Rannveig Rivedal Nilsen
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God stemning under kirkekaffen.

Koret synger på
kirkekaffen

LURØY KIRKE 200 ÅR
Litt historikk:

Dagens kirke som ble oppført i 1812 er
den fjerde kjente kirken på dette stedet,
og kirkeplassen skriver seg fra middelalderen. Den første kjente kirke som
var katolsk, ble bygget på 1500- hundretallet da Lurøy ennå var annekssokn
under Rødøy. Et alterskap fra denne er
bevart og befinner seg i dag på museum i Bergen. Disse første kirkene ble
til dels av klimatiske forhold og dels
gjennom mangelfullt vedlikehold påført
råteskader og måtte av den grunn
erstattes om lag hvert 100 år.
Dagens kirke sto ferdig i 1812 og har
375 sitteplasser. Kirken er lys, rommelig og høyloftet og slik den står i dag er
den blitt gjennom flere større og mindre
reparasjoner og ombygginger. Den første ombyggingen kom allerede i 1830,
da prekestolen ble flyttet og koret forstørret. Menigheten solgte kirken til privatpersonene Benjamin Olsen Konsvik
og Tollef Norum Kvina i 1835, som nå
fikk ansvaret for bygningen med inventar. De bekostet flere utbedringer og
anskaffet også dagens altertavle i 1849.
Etter forlik med kirkeeierne, overtok
menigheten kirken igjen i 1872.
Bygningen ble betydelig restaurert i

årene 1873-77. I 1904 fikk
kirken sitt første orgel,
og nåværende orgel er
fra 1969. Klokken i tårnet er fra 1948 og delvis
finansiert med midler fra
lurøyfjerdinger utvandret Jubileum barna hopper med søndagskolen
til Amerika. Samme år
Georg Eichsteller, Tormod Remøy og
ble det gamle sakristiet
revet og nytt sakristi oppført. Nytt tårn Arild Romarheim. Sokneprest i Lurøy
ble satt opp i 1952 av samme fasong Anders Rosland. Tekstlesere: Rannveig
som det forrige. Kirken fikk ny alterring Rivedal Nilsen og Birger Bentzen. Orgai 1961 og nok en hovedrestaurering i nist og kordirigent Chris Eva, trompetist
Kristel Iversen og Onøy/Lurøy sangkor.
1962 til jubilantens 150 års feiring.
Den 10. juli i fjor slo lynet ned i 50- årskonfirmantene var også tilstede
kirken og startet en brann i sakristiet. og ble presentert av Arild Romarheim.
Gjennom iherdig innsats fra det lokale Og sist men ikke minst – Kirkens frembrannvesen og andre i bygda ble bran- tid: Barna fra trosopplæringen i Lurøy
nen slukket, og uvurderlig inventar red- og Aldersund menigheter. Feiringen
det ut. Sakristiet som ble helt utbrent fortsatte på Lurøy ungdomshus med
måtte bygges opp igjen etter anvisnin- taler og gaveoverekkelser. Ungdomslaget NOR sto for serveringen av middag,
ger fra Riksantikvaren.
Til alt hell kan vi derfor i år feire kir- kaffe og kaker.
En kjempeflott markering av jubilankens 200-årsjubileum.
Hovedmarkeringen fant sted den 17. juni med fest- ten der også været viste seg fra sin besgudstjeneste hvor disse deltok: Biskop te side.
Neste arrangement i jubileumsåret
Tor B. Jørgensen, Prost Olav Rune Ertzeid, tidligere prester i Lurøy og Træna: blir konsert med Helgeland kammerOdd Bjørn Tjøstheim, Øystein Braaten, kor den 29. september. Den 13. desember blir det julekonsert med
Sigrid Brennhaug og band.
Følg med på oppslag i kretsene. Begge konsertene er
gratis.
Fra venstre: Georg Eichsteller, Odd Bjørn Tjøstheim,
Birger E. Bentzen, Prost Olav
Rune Ertzeid, Biskop Tor B.
Jørgensen, Anders Rosland,
Tormod Remøy, Arild Romarheim, Øystein Braaten
Alle foto: Tommy Olufsen.
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Intervju med vår nye
organist Lars Inge Tverberg:

Hvem er du?
Jeg er en ung mann på 41 år. I
sommer ble jeg gift med Juliane.
Jeg er født og oppvokst på Geilo.
Det ble derfor mye ski i barndommen. Min mor bor fortsatt på Geilo. Faren min døde for 2 år siden.
Den ene broren min bor i Bergen
og den andre i Oslo.
Hva var motivasjonen
din for å komme til Lurøy?
Broren min jobbet for TV Helgeland for mange år siden. Den gang
besøkte jeg ham og fikk komme
en tur til Lovund. Dette ble et
spesielt møte med Helgelandskysten. Etter dette har jeg hatt lyst
til å dra nordover. Senere møtte
jeg Juliane. Hun hadde de samme
tankene. Og nå starter vi vårt nye
liv sammen her i nytt landskap.

Hvordan trives
dere så langt ?
Vi trives veldig godt. Jobben og
reisingen er variert. Det er alt
fra fine friske turer i RIB med
soknepresten til rolige turer med
ferja. Jeg opplever folk som veldig
imøtekommende og sosiale. Naturen er et kapittel for seg selv. Alle
plassene har sin sjarm. Dag 5 etter
at vi kom hit var vi på Lurøyfjellet..
Er det noe du drømmer om å
gjøre som musiker i Lurøy.
Jeg ønsker å engasjere mennesker til å bidra musikalsk og å
samarbeide med lokale musikere
både i kirkerommet og i andre
sammenhenger. Jeg er ikke egentlig udannet organist men har en
mer allsidig musikalsk bakgrunn
som jeg tror kan komme til nytte
her.
Ved siden av organistjobben
dirigerer jeg også Neo Cantus som
er en utrolig artig og fin gjeng.

Vår nye organist Lars Inge og hans kone, Juliane.
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		 larsinge.tverberg@luroy.kommune.no
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	Annvei Engseth, Bratland: tlf. 7509 3230
	Tormod Johansen, Lovund: mobil 480 23 097
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Selværgudstjeneste –
med seiling etter kirkekaffen
Den 26 august 2012 hadde kirken nybegynner kurs i optimistjolleseiling og
kajakkpadling på Selvær. Strålende værforhold gjorde dagen meget bra. Barna
seilte og padlet i flere timer. Dette ble en positiv opplevelse for store og små.
Gudstjeneste-seiling Selvær - Andreas fra Mosjøen.
Bilde tatt av Kari- Ann Dragland Stangen.
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Gudstjenester

Sgang
lekters

for Træna, Aldersund og Lurøy menigheter
Vi tar forbehold om endringer. Følg med på annonsering og oppslag.

Døpte:

Aldersund kirke
27/5
1/7
1/7
1/7
20/9

Emilie Jansvik
Alida Johanne Teigen
Anna Louise Jensen Olsen
Ida Sørholt Pedersen
Emma Nickol- Bech

dato
30
7
14
21

måned
sept.
okt.
okt.
okt.

kirkeårsdag
18.s.i treenighetstiden
19. S. i treenighetstiden
20.s.i treenighetstiden
21.s.i treenighetstiden

4
11

nov.
nov.

Allehelgensdag
24.s.i treenighetstiden

18

nov.

25.s.i treenighetstiden

25

nov.

Domssøndag/
Kristi kongedag

2

des.

1.s.i adventstiden

9
?
23

des.
des.
des.

2.s.i.adventstiden
skolegudstjeneste
4.s.i adventstiden

24

des.

Julaften

25
26

des.
des.

Juledag
2. juledag

Lovund kirke
18/5
18/5
26/5
1/7
5/8
5/8

Trygve Olaisen Jacobsen
Tindra Jufors Olaisen
Eirik Ellefsen
Emilie Lovise Johansen Frisk
Karl Alex Mindrum
Georg Elias Nergård

Lurøy kirke
28/5
17/6
21/7
21/7

Einar Solheim Løvdal
Luna Angelia Staulvik
Line Elvira Hågensen
Rudi Andre Gregersen
Edvardsen
22/7 Adrian Moe Bentzen
9/9 Hanna Kristine Rose
Kvitvær Johnsen

Moflag kirke:
10/6 Johan Sørheim Moe

Kvarøy
1/7

Elisa Olsen Sarassen

Træna kirke:
26/8 Mette-Eline Brastad Jeppesen

Begravelser/
Bisettelser:
Konsvik bedehus
Jenny Nikoline Staulen
Knut Arnljot Iversen

19.06.2012
14.08.2012

Aldersund kirke
Oddlaug Alfrida Gregersen		
Linvald Leif Haugen		
Minda Karola Mathilde Kristiansen

20.07.2012
21.08.2012
18.09.2012

Lurøy kirke
Margit K. Hagen			
Kjellrun Kvalstad Klippenvåg

17.08.2012
02.10.2012

Træna kirke
Knut Jørgen Sørhaug		
Lyder Johan Jørgensen		
Johan Martinus Reine		

09.07.2012
31.08.2012
07.09.2012

Storseløy
Stian Dahl				

05.10.2012

sted
Konsvik bedehus
Aldersund
Lurøy
Kløverheimen
Moflag
Helsetunet
Lovund
Selvær
Træna
Aldersund kirke
Konsviktunet
Lurøy
Moflag
Helsetunet
Lovund
Træna sykehjem

tid
11.00
11.00
11.00
10.3O
12.00
15.30/16
17.00
11.00
17.00
11.00
11.00
17.00
12.00
16.00
17.00
10.30

hva
familiegudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
fellesgudstjeneste m frik.
familiegudstjeneste
familiegudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
Gudstjeneste

Træna kirke
Nordnesøy
Aldersund
Lurøy
Selvær
Sørnesøy
Kvarøy
Aldersund
Moflag
Træna
Lurøy
Lovund
Lurøy
Lovund

12.00
14.00
17.00
11.00

gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
adventsgudstjeneste
Julegudsjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
"Vi synger julen inn"
Høytids-gudstjeneste
Høytids-gudstjeneste

11.00
14.00
10.3013.00
14.00
16.00
11.00
11.00

Vigsler
Åshild Iversen og Willy Jan Johannessen
Moflag kirke,23.06.2012
Rebekka Margrethe Olsen Spangrud og Tommy Arne Jansvik
Aldersund kirke,07.07.2012
Marina Fjellgaard og Reid Simon Jægtvik
Lurøy kirke,21.07.2012
Irene Johanne Selsøyvoll og Gøran Johansen
Moflag kirke,03.08.2012
Kjersti Therese Castellan Bentzen og Åge Aleksander Paulsen
Lurøy kirke,11.08.2012
Helen Beate Edvardsen og Andreas Aasvik
Aldersund kirke,25.08.2012
Lena-Irene Nordøy og Lambertus Jacob Reiner Switijnk
Moflag kirke,01.09.2012
Izabela Emilia Szymanska og Jim Frode Holmen
Petter Dass kapellet,19.09.2012

