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Tynne
tråder ...
Aurora borealis
Mørketidslandet har sitt eget nattlys. Aurora borealis.
Fortsatt løfter vi moderne mennesker øynene mot nattehimlen,
når nordlyset flammer og bølger og
gnistrer i klare og kalde mørkenetter. Er det ikke Vårherre sjøl som
tegner med lyskosten i leken fantasi?
Fysikernes forklaringer om solflekker og elektronstrømmer har
vel tatt fra oss det skremmende og
skumle ved nattelyset. Men la det
aldri ta fra oss evnen til å undres.
Evnen til å bøye oss under det som
er større enn oss. Slipp undringen
løs!
Nordlyskåpa
Sør-Hålogaland bispedømme har
fått ei ny bispekåpe. Nordlyshimmelen er hentet inn i kirke-rommet.
Kunstneren Ann Rasmussen skriver om sin idé:
»Å la kåpen være en eneste stor
himmel med et eneste stort flammende nordlys. Midt i dette la det
hellige treenige Gudssymbol – en
gyllen trekant – skinne rent og
klart. Å forbinde «himmel og jord»

med tynne tråder”.
Tynne tråder mellom himmel og
jord. Tynne tråder av lys.
«Og lyset skinner i mørket …»
Det er juleevangeliet etter Johannes. Joh, 1, 5.
Det er det julen handler om:
Han som kom for å gi lys i en mørk
verden. Han som skulle gi verden
nytt lys, kom ikke bare som en sol
eller lyskaster. Han kom som skjørt
lys. I en stall. I en utkant. Som tynne tråder mellom himmel og jord.
Likevel skaper hans komme en
motstand hos oss og Johannes må
fortsette slik:
Og lyset skinner i mørket,
men… mørket tok ikke imot det.
La ikke denne jula bli en mendessverre-jul.
Lukk opp øynene mot det skjøre
lyset. Fold hendene om Guds gave
i stallen. Gå til din kirke med deg
og dine. Og hør at «alle dem som
tok imot ham, dem gav han rett til
å bli Guds barn – de som tror på
hans navn.»
De tynne tråder mellom himmel
og jord er sterke nok. Sterke nok
til å bære oss i tiden og i evigheten.
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«Han som ser og hører ...»
Da jeg vinteren 01. lå klar for operasjon ved Universitetssykehuset i Tromsø, var det godt å tenke på en hilsen
jeg nettopp hadde mottatt fra gode
venner på Lurøy.
På et kort jeg fikk sto følgende ord:
«Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behuten.» På norsk
betyr dette: «For Han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle
dine veier.» Salme 91,11.
Og for meg føltes det trygt å kunne
legge fra meg alle bekymringer og
overlate alt til dyktige leger og til Han
som våker over oss. Jeg opplevde en
rørende varme og omtanke i denne
tida, og spesielt var det godt å oppleve
at folk som kjente meg rundt omkring
i hele landet – enkeltvis og i sine
menigheter - tok meg og mine med i
bønn. For meg ble dette en styrke og
en hjelp til å mobilisere kraft nok til å
kjempe mot sykdommen. Faktisk er
det riktig å si at jeg følte meg båret
gjennom denne perioden av mitt liv,
og midt i sykdommen boblet endelig
livsgleden igjen. Jeg ser det slik at
bønn er den beste omsorg et menneske kan motta, og sannsynligvis er det
også den beste omsorg et menneske
har å gi.
At kirka kan brukes mer til forbønn
for sine medlemmer har jeg tro på.
Det gir en levende kirke, en kirke der
Guds Ånd får virke. Nettopp i kirka
kan man finne trøst og hjelp når livet
er vondt og vanskelig. Og bønn kan
skje på forskjellige måter.
Ikke alle er vi like frimodige til å stå
fram og be om å bli tatt med i forbønn
foran hele menigheten. Men bønn kan
være bare en tanke, et sukk, sendt
opp til Vår Herre, eller det kan være
en takkebønn fordi vi er blitt bønnhørt
tidligere.
I kirken i Lurøy står en fin lysglobe.
Her er det under hver gudstjeneste
anledning til å tenne et lys for seg selv,
eller for et medmenneske som du er
bekymret for. Du kan tenne ditt lys i
stillhet, din omtanke er nok.
I noen kirker velger noen å nevne
navnet på dem de tenner lys for, gjerne med en kort bønn til. Selv fikk jeg
oppleve dette denne høsten i Tøyen
kirke i Oslo. Kirken tilhører kirkens
bymisjon. Etter først å ha vært med på
å dele fellesskapet i et måltid med
noen av de som lever på skyggesida i
vår velferdsstat, opplevde jeg det utrolig sterkt å høre mange av disse menneskene komme fram under gudstjenesten og tenne sine lys samtidig som

de vitnet om og ba for sine liv. I slike
sammenhenger er det umulig å ikke bli
grepet av Guds storhet og hans kjærlige omsorg.
I Lurøy kirke har lysgloben blitt
brukt i forbindelse med utdeling av
fireårsbøker. I den forbindelse ble det
bedt for fireåringene med familier,
mens de tente lys. Dette var det veldig fint å være med på, og det kan kanskje bli en tradisjon både ved konfirmantinnskrivinger,
konfirmasjoner,
dåpshandlinger og vielser.

stand, som i bønn og meditasjon, kan
en lettere motta impulser og gjøre
endringer. Man foretar et stykke indre
arbeid som kan snu negative tanker til
noe positivt.
Til slutt vil jeg få uttrykke glede
over at jeg er blitt rikelig bønnhørt. Jeg
var sist til kontroll i oktober 02, og jeg
er helt symptomfri. Og nå er det gått
så lang tid, at jeg snart kan regne det
for sikkert at sykdommen er borte. Av
legene skjønner jeg at de ser på dette
som nesten uforståelig, selv om det
skal noe til for at de tar ordet mirakel i
sin munn! Men det er lett å forstå at
de som så hvor langt sykdommen var
kommet, er overrasket over den positive og raske framgangen, og de sier jeg
har vært utrolig heldig. Og for meg
har det vært et under at jeg har fått lov
til å starte på nytt med en ny utdannelse som jeg føler blir svært riktig for
meg. Selv om jeg ikke mener at det er
en mening med lidelse og motgang,
ser jeg uten tvil at det jeg har opplevd
i livet kan vendes til noe godt, som forhåpentligvis også kan komme mine
medmennesker til gode.
Gunda B. Edvardsen

I noen kirker finnes bønnekrukker,
der man kan formulere skriftlige bønner. For å unngå at noen skal synes
det er vanskelig å skrive noe som
andre skal lese, blir oftest disse bønnene ikke lest, men blir av presten løftet
fram for Herren i bønn. Disse bønnene
blir makulert uten at de blir lest. Andre
vil kanskje bli spesielt bedt for og
nevnt med navn , og da kan man legge
disse på en spesielt anvist plass.
For meg er bønn blitt mer og mer
viktig, også som en metode til å finne
ro og hvile på.
Bønn bør foregå i en avslappet, hvilende tilstand, og kan i seg selv gi krefter og fornyelse i
en ofte stresset
hverdag. Forskere mener at mennesker som ber,
går over fra å
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Kompetanseheving for kirken
i L u r ø y, Tr æ n a o g R ø d ø y
Som et ledd i det å gjøre menighetsråd og
kirkelig fellesråd bedre
i stand til å utføre sine
funksjoner i kirken,
har det siden valgene
på råd i 2001 pågått
en skolering av de
valgte medlemmene.
Sist vinter var det
menighetsrådene fra
Rødøy, Træna og Lurøy som var samlet til
kurs, etter initiativ fra
prosten, og i september var det fellesrådenes tur. Kurset foregikk på Konsvik bedehus, et passe sentralt
sted å møtes for de tre
fellesrådene. Kursleder var prost Birger
Bentzen, men han fikk
også hjelp fra kirkever-

gene i Rødøy og Lurøy
til enkelte emner som
det var aktuelt å ta
opp. I tillegg hadde
Johannes Bentzen, tidligere ordfører og
nåværende medlem av
kommunestyre og formannskap, momenter
om økonomien i kommune og kirke, noe
som ikke minst er
aktuelt i disse dager
med stram økonomi i
alle kommuner.
Å samles på bedehuset i Konsvikosen
var greitt både når det
gjaldt å komme seg dit
og å ha et passende
lokale for forhandlingene. Når det i tillegg
ble sørget svært godt
for deltakerne hva

Det var en strålende fin dag da de kirkelige fellesrådene fra Træna, Rødøy
og Lurøy var samlet til kurs i Konsvikosen i september. At datoen var den
11. kastet nok litt skygger over dagen med vonde minner fra et år tilbake,
men det gjorde ellers ikke noe for deltakerne som hadde en fin arbeidsdag
og et hyggelig samvær, og fikk god skolering for arbeidet i kirken.

angikk mat og drikke,
noe Ann Helen Haugen sto for på en

ypperlig måte, og
dessuten været var
helt nydelig, ble det

Grøfting
på Lurøy gravgård

en fin om enn travel
dag for deltakerne.
T. N.

Mens
vi venter ...
Mens frost og vintermørke rår,
begynner kirkens nye år,
og våre sinn skal være vendt
mot lyset som på jord er tent.
I mørket ved vår side står
han som steg inn i våre kår.
Hvert adventslys skal minne om
at Jesus, lysets Herre, kom.
Han kommer stadig til oss inn
og lar oss se Guds milde sinn.
Vårt ønske ved den tente krans
er at vårt liv må være hans.

Som mange sikkert kjenner til, etter
alle avisskriveriene, har det vært problemer med for mye vann på Lurøy
gravgård. Ved en anledning, da det
regnet som verst både før og under en
begravelse, ble det vanskelig å få satt
kisten ned da graven ble fylt med vann
nesten like fort som det ble pumpet
opp. Slikt skal naturligvis ikke forekomme, og det ble derfor øyeblikkelig
tatt kontakt med kommunen for å få
satt i gang grøfting for å hindre at
slikt skjer på nytt. Og nå er man i gang
med arbeidet, slik bildet ved siden her

viser. Det er Bård A. Bentzen som sitter i gravemaskinen og som har lagt
opp store hauger med jord, mens vi
kan skimte Jacob Iversen til venstre
som kontrollerer det hele. Etter at jorden er gravd opp, må det sprenges en
del fjell slik at vannet lettere kan renne bort. Samtidig skal man nytte
anledningen til å fylle på mer masse
og planere og så igjen, slik at når
arbeidet er ferdig til neste sommer, vil
det bli både pent og praktisk og til
gagn for alle som har noe med gravgården å gjøre.
T.N.

Når verden og dens tid forgår,
gryr evighetens kirkeår.
O Herre, la oss finne vei
til lys og evig liv hos deg.
Svein Ellingsen.
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Slekters gang
Døpte:
ALDERSUND KIRKE, 13.10.02:
Jeanette Rendal Olsen.
Foreldre Connie Sue Rendal og Tor-Arnt Olsen.
Faddere: Bent Bakken, Beate Bakken,
Gry-Hege Benjaminsen og Willy Benjaminsen.
Victor Einmo Knutsen.
Foreldre: Beate Kristin Einmo og Tore Knutsen.
Faddere: Bente Anita E. Øwre, Frode Øwre og
Rita Pettersen.
LURØY KIRKE, 03.11.02:
Liv Marit Larsen.
Mor Janne Larsen.
Faddere: Ellen Haga Larsen, Trond Larsen,
Marit Lorentsen, Sissel Roghell og Jim Roghell.
MOFLAG KIRKE, 10.11.02:
Isak Engen Isaksen.
Foreldre Eva Merete E. Isaksen og Ørjan Isaksen.
Faddere: Monica Fjellheim, Kenneth Kristiansen,
Berit Johansen, Øystein Johansen, Knut-Tore Johansen.

Vigde:
LURØY KIRKE 13.10:
Ljubov Ivanovna Ponomarenko og
Leif William Johan Nilsen.
TRÆNA KIRKE 26.10:
Anita Fillingsnes og Geir Anders Sjøset.

Døde gravlagt:
LURØY KIRKE
01.10.02:
Dagfinn Martin Johansen
Charlotte Elisabeth M. Eriksen
11.10.02:
Ragnvald Eide Hansteen
23.10.02:
Hjørdis Marie Nilsen
ALDERSUND KIRKE:
04.10.02:
Fritz Hagen Nygård Pedersen
08.10.02:
Inga Eline Olsen
18.10.02:
Eva Barbara Hansen
08.11.02:
Arthur Kristen Myre Johansen

Gudstjenester
22.12
22.12
24.12
24.12
24.12

Sted

Tid

Storselsøy sk.kapell
Kvarøy skole
Træna kirke
Lurøy sykehjem
Lurøy kirke

11.00
14.00
14.00
11.00
16.00

Gudstjeneste

Familiegudstjeneste v/Remøy
Familiegudstjeneste v/Remøy
Familiegudstjeneste v/Remøy
Julegudstjeneste v/Eichsteller
Familiegudstj. v/Eichsteller.
Onøy/Lurøy sangkor deltar
25.12 Moflag kirke
11.00
Høytidsgudstjeneste v/Remøy
25.12 Lovund kirke
11.00
Høytidsgudstj. v/Eichsteller
26.12 Aldersund kirke
11.00
Høytidsgudstj. v/Eichsteller.
29.12 Sørnesøy grendehus 11.00
Familiegudstjeneste v/Remøy
31.12 Lurøy kirke
17.00
Kveldsgudstj. v/Eichsteller
01.01 Lurøy sykehjem
11.00
Nattverdsgudstj. v/Remøy
05.01 Moflag kirke
12.30
Høymesse v/Remøy
12.01 Aldersund kirke
11.00
Høymesse v/Eichsteller
19.01 Selvær kapell
11.00
Høymesse v/Remøy
19.01 Træna kirke
16.00
Høymesse v/Remøy
19.01 Lurøy kirke
11.00
Høymesse v/Eichsteller
26.01 Lovund kirke
11.00
Familiegudstjeneste v/Remøy
11-årsbok.
26.01 Moflag kirke
12.30
Familiegudstj. v/Eichsteller.
11-årsbok.
02.02 Kvarøy skole
11.00
Familiegudstjeneste v/Remøy
02.02 Lurøy kirke
17.00
Familiegudstjeneste v/Remøy
11-årsbok.
09.02 Træna kirke
11.00
Familiegudstj. v/Eichsteller.
11-årsbok.
16.02 Aldersund kirke
11.00
Familiegudstjeneste v/Remøy
11-årsbok.
23.02 Sørnesøy grendehus 11.00
Høymesse v/Eichsteller
23.02 Lovund kirke
11.00
Høymesse v/Remøy
02.03 Karihaug leirsted
Gudstjeneste konfirmantleir.
05.03 Lurøy kirke
19.00
Fastegudstj. v/Eichsteller
09.03 Moflag kirke
12.30
Høymesse v/Eichsteller
16.03 Aldersund kirke
11.00
Høymesse v/Remøy
16.03 Lurøy kirke
17.00
Kveldsgudstjeneste v/Remøy
23.03 Træna kirke
11.00
Samtalegudstjeneste
v/Remøy, Eichsteller og
konfirmantene i prestegj.
30.03 Aldersund kirke
11.00
Høymesse v/Eichsteller
30.03 Lovund kirke
16.30
Kveldsgudstj. v/Eichsteller

MOFLAG KIRKE:
15.11.02:
Judith Karoliussen

Har du husket å betale kontingent for Menighetsbladet for i år?
Hvis ikke, kan du, om du vil hjelpe oss med økonomien, betale inn kr 100,til Kirkelig fellesråd i Lurøy, 8766 LURØY, kto. 4513.37.15804.
Hjertelig takk at du støtter oss!

