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Træna kirke i miniatyr
En dag for ca 2 år siden kom
jeg i prat med Arnold Holmen.
I samtalens forløp nevnte jeg
at det hadde vært flott med en
modell av Træna kirke - gjerne
en modell som kunne lyssettes
og kanskje til og med ha ei innfelt sparebøsse for de som måtte
ønske å gi ei gave til kirka.
Jeg glemte nå hele samtalen
helt til en dag vi satt og snakket
sammen utenfor Træna handel.
Da fortalte Karoline (Arnolds
kone) at Arnold for lengst hadde
startet å lage modellen av kirka
og at jeg måtte komme innom
for å se på den.

Så en dag tok jeg turen opp
til Karoline og Arnold for å
beskue modellen – eller kunstverket, om du vil! Ikke bare var
den klin lik Træna kirke utvendig. Også innvending var den
helt lik med galleri, benker i riktig antall og altertavle! Utrolig
flott utført der kunstverket sto
på benken i Arnolds hobbyrom!
Når denne er ferdig…? Nei,
det kunne ikke kunstner si med

Træna Kirke. Alle foto: Per Pedersen

Benker i Træna Kirke .

Alter i Træna Kirke.

sikkerhet. Til det var det
så mange ting som skulle
ordnes og fikses, må vite.
At man er i sitt 82. år er
ingen hindring for å ha
mange jern i ilden. Men,
ferdig det blir den nok
etter hvert!
Arnold har til og med
fått med seg at Træna kirke har vært under restau-

rering det siste året.
Drypp kanten nederst
på bordkledningen er
nemlig kommet med på
modellen! For øvrig kan
nevnes at takene er løse
slik at man kan løfte av
disse og beskue kirken
innvendig.
Per Pedersen

4 åringer som
fikk bok på
Kvarøy
Birta Arnarsdottir,
Benedikte Knutsen og
Johannes Knutsen fra Kvarøy fikk
4-årsbok.
Her ser vi to av de fornøyde barna.
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Reise til Egypt

Menighetsbladet har utfordret Kristine Toft Rosland til å skrive et reisebrev fra
turen til Egypt tidligere i år. Hun jobber nå som stipendiat ved Universitetet i Oslo
med en doktorgrad om tidliger kirkehistsorie og gamle tekster fra Egypt.

E

gypt er kjent for pyramider, templer
og gamle graver. Dette er store minnesmerker fra tidligere tider som i
mange tilfeller ruver i terrenget. Men for
historikere har Egypt mye mer å by på. For
oss som arbeider med tidlig kristendom er
det få områder som er like viktige. Både
fordi Egypt var et svært viktig sentrum for
kristen teologi i de første århundrene av
kristen tidsregning, men også fordi klimaet
i Egypt er spesielt egnet for å ta vare på små
og store spor etter denne tiden. På grunn av
det svært tørre klimaet overlever ting som
brytes ned i naturen andre steder. Derfor
er Egypt var viktigste kilde til informasjon
om Romerriket – og om tidlig kristendom.
Selv studerer jeg noen manuskripter fra 3-4
hundretallet som ble funnet i Egypt i 1945.
Disse er skrevet på koptisk som er det språket som ble snakket av egypterne på den
tiden, og de inneholder en kristendomsform
som avviker mye fra det vi kjenner som
kristendom i dag.
Det var derfor umulig å si nei til tilbudet om
å reise til Egypt sammen med en gruppe
eksperter på tidlig kristendom. I mai tilbragte vi to uker der, og besøkte store deler
av landet, fra Luxor i sør, og hele veien ned
langs Nildalen til Alexandria i nord. De aller
fleste stoppestedene våre var arkeologiske
funnsteder. Kirker, klostre, graver, ulike
ruiner – alle stedene var steder der det tid-

ligere er gjort viktige funn, eller der det nå
foretas utgravninger. Det stedet som kaltes
Deir Abu Hinnis var det som gjorde sterkest
inntrykk på meg. Oppe på høyden over Nildalen lå det et enormt grotteanlegg, der det
tidligere bodde munker. Vi fant inskripsjoner i hulene, og tydelig tegn på nisjer – kanskje bokhyller i veggene. Det fortelles ofte
om at ulike munker har bodd i huler (eller
graver), og det fremstilles som et enkelt og
spartansk liv. Det var det kanskje, men når
vi sto der oppe i skyggen fra hulene, med
et friskt trekk av vind og utsikt ut over hele
Nildalen var det ikke vanskelig å forstå at
mange hadde foretrukket livet der oppe. Vi
fant også godt med potteskår fra amforaer,
som arkeologen vi hadde med bekreftet at
kunne brukes til å oppbevare vann, men
nok like gjerne inneholdt vin. Askesen var
nok ikke alltid så omfattende som den er
blitt fremstilt i ettertid.
Selv om hensikten med turen vår var historisk arbeid fikk vi også mange møter med
det moderne Egypt. Det var litt ubehagelig
å kjøre med politieskorte med bevæpnet
politi både foran og bak bussen vår, men
vi besøkte landet i en urolig periode. Vi så
noen av de viktigste turiststedene helt uten
turister. Det rammer økonomien hardt i et
fattig land.

Det er ikke bare i ruinene og utgravningene
kristendommen kan sees i Egypt. På tross
av at de fleste er muslimer er kristendommen svært tydelig til stede. Rundt 10 % av
befolkningen er kristne, og dette er ingen
bortgjemt minoritet. På tross av at det har
vært en del angrep på kristne de siste årene.
Kirkene synes i hele landet. Klostrene er
aktive, og mange unge mennesker velger å
bli munker og nonner. Gudstjenestene er
godt besøkt. Mye av liturgien messes og det
slåes på cymbaler. På den gudstjenesten
vi besøkte var det mange barn, og de satt
ikke noe mer stille enn norske barn gjør i
kirkene, kanskje tvert i mot. Men i lyden av
messende sang og cymbaler hørtes det ikke
at de klatret i benker eller sprang litt til og
fra. Da vi søndagen etter besøkte et kloster
i midtre Egypt fikk vi se hvordan dette fungerte som et valfartssted for folk fra områdene rundt. Hele klosterområdet var fylt av
familier på tur, fotballspillende ungdommer
og familier som hadde tatt med sine små for
å bli døpt. De små guttene var kledd opp
som biskoper, de små jentene i hvite kjoler.
I det hele tatt myldret det av mennesker
rundt klosteret hele denne søndagen.
Dette møtet med en svært levende egyptisk
kristendom ble også en viktig lærdom å ta
med hjem.
Kristine Toft Rosland
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Friluftsleir i trosopplæringen på Selvær

Den 29.- 31. august i år var vi samlet
en gjeng på Selvær til friluftsleir. Vi
sov i lavoer utenfor Fiskernes bedehuskapell, seilte optimistjoller, padlet
kajakker og grillet i fjæra.

Det var strålende vær. Om morgenen
og kvelden var det flaggheis med ord
for dagen. På lørdags ettermiddagen
hadde vi bruskasseklatring på hurtigbåtkaia på selvær.
De tøffeste klarte 15 bruskasser oppåhverandre.

Brudestoler til Moflag kirke
Å få fine stoler til brudefolkene
har lenge vært et ønske blant folk
i bygda.
Solværøyan Velforening tok tak i
saken, og fikk med både Husflidslaget og Moflag sangkor sin «rest-

konto». Det er innkjøpt fire stoler,
hvorav de to er kommet. Flott
gave til kirka vår.
Stolene har allerede vært i bruk
ved to vielser i sommer.
Brit Norun Skjærvik
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Søndag avluttet vi helgen med fellesgudstjeneste for Lovund og Træna Frikirke og Den norske kirke med fullsatt
kirke. Gerd Jakobsen hadde forberedt
og bakt så fikk en flott kirkekaffe.
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Gudstjenester

Slekters gang

for Lurøy, Træna og Aldersund menigheter

Døpte:

Aldersund kirke:
8/6: Even Olsen-Kvåle
Kvarøy:
29/6: Magnus Olsen
29/6: Gro Ravnå
Moflag kirke:
20/7:Thea-Angelica Antonsen
20/7:Gabriella Bergholt Antonsen
Lovund kirke:
20/7: Jens Andrè Olvik
Lurøy kirke:
10/8: Seline Leonore Fjellgaard
Andreassen

Vigsler
Moflag kirke
Inger Karin Mevik og
Knut Erik Edvardsen
05.07.2014
Line Carita Skjærvik og
Carl Einar Bechstrøm
02.08.2014
Lurøy kirke
Connie Helen Greger Edvardsen og
Gunnar Willy Edvardsen
29.03.2014
Anne Line Nilsen og
Espen Sætran
12.07.2014
Nina Elisabeth Bentzen og
Torgeir Nordås
16.08.2014
Kirkehelleren
Sunniva Fredriksen Johansen og
Joachim Seyzeriat
02.08.2014
Forbønn for inngåtte ekteskap

Forbehold om endringer. Følg med på annonsering og oppslag.
dato mnd
5 okt
20.s.i treenighetstiden
12 okt
21.s.i treenighetstiden
19 okt
22.s.i treenighetstiden
19 okt
22.s.i treenighetstiden
26 okt
23.s.i treenighetstiden
26 okt
23.s.i treenighetstiden
2 nov
Allehelgensdag
9 nov
24.s.i treenighetstiden
9 nov
24.s.i treenighetstiden
16 nov
25.s.i treenighetstiden
16 nov
25.s.i treenighetstiden
23 nov
Domss./ Kristi kongedag
23 nov
Domss./ Kristi kongedag
30 nov
1.s.i adventstiden
7 des
2.s.i adventstiden
7
2.s.i adventstiden

Moflag kirke
Brit Ann Johansen
04.07.2014
Oddbjørg Harriet Andreassen 30.09.2014
Konsvik bedehus
Hallbjørg Kristine Olaisen
Alida Helmine Kongsvik

25.07.2014
02.09.2014

KL.
11.00
11.00
17.00
13.00
11.00
16.00
11.00
11.00
17.00
17.00
13.00
kl.10.30
12.00
17.30
14.00
17.00

GUDSTJENESTE
Gudstjeneste
gudstjeneste
familiegudstjeneste
familiegudstjeneste
familiegudstjeneste
familiegudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
Gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste

& ÅRETS JULEGAVE!

gi få

Kjøp unik glasskunst med julemotiv laget for Det Norske
Misjonsselskap av kunstneren Astri Vadla Ravnås!
Serien har fem motiv, alle 10 cm i diameter:
Krybben (2011), englene (2012), hyrdene (2013),
de vise menn (2014 - ÅRETS MOTIV)
og et misjonsmotiv (2015).
Hver gang du ser på
et av motivene,
vet du at du har
bidratt til
verdig liv og
varig håp for
et medmenneske!

Når du kjøper et motiv til
kr 1000, går kr 750 direkte til
NMS sitt verdensvide arbeid.

PRIS: Hvert motiv koster kr 1000,TILBUD: Kjøp de fire første motivene samlet for kr 3500,BESTILLES hos NMS: info@nms.no eller 51 51 61 00

Begravelser/Bisettelser:
Lovund kirke
Tordis Elida Olaisen
17.06.2014
Gunnar August Jensen
27.06.2014
Johanna Birgitte Rognan
28.08.2014
Lovund kirke til Gruben gravgård
Odd Arnt Rystad
12.09.2014

KIRKE
Aldersund
Lurøy
Moflag
Lovund
Selvær
Træna
Aldersund kirke
Konsviktunet
Lurøy
Moflag
Lovund
Træna sykehjem
Træna kirke
Aldersund
Nord Nesøy
Lurøy

Aldersund kirke
Wenche Einmo
Jorun Oline Olsen

03.10.2014
01.08.2014

Lurøy kirke
Herman August Martinussen 03.10.2014
Ingvald Sverre Norum
19.09.2014
Træna Kirke
Klifford Kristiansen
Dagny Olea Olsen
Anna-Hansine Lund

16.07.2014
12.08.2014
03.10.2014

nms.no/julegave

Kirkens
hjemmeside
På: http://luroy.kirken.no/
finner du opplysninger om
hva som skjer i soknet, og
her er gudstjenestelisten
oppdatert.

