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Til alle som søker sin kirke jula, vil jeg si:
Den som søker sin Gud, skal finne ham.
Og når du har gått til din kirke og funnet
ham, vil jeg si: Ta ham med hjem!
Det er der Han hører hjemme.
Når du går til din kirke, går du den
gode vei. Når du holder på en god skikk,
bygger du den gode vane.
Gjør det denne gangen også. Jeg tror
mange kirker fryder seg de dagene
de blir brukt. Godt brukt. Når vi sitter
skulder ved skulder. Når vi må være tid
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«Ta ham med hjem»
lig ute for å sikre oss plass. Med mykje lys
og mykje varme.
Vi trenger kirken vår bedre enn noen
gang. I en verden overfylt av informasjon
og inntrykk, trenger vi det sted som er
satt av til å møte Gud. Gi oppmerksomhet til våre liv. Stoppe opp
for hva det egentlig gjelder. Men –
Gud hører ikke til i kirken. Gud hører til
i livet ditt.
Et barn skal ikke vokse opp på fødeklinikken. Vi tar det med hjem.
Barnet blir en del av dagliglivet vårt. Slik
er det med det barnet vi møter i julens

gudstjenester. Det hører til i livet ditt. Ta
Ham med hjem!
La Ham ikke ligge i krybben. Ta Ham
med hjem! Fold dine hender. Gi Ham
plass. La Ham vokse sammen med deg i
livet ditt. Ta Ham med hjem.
Ta Ham med ut i livet. På jobben. På
skolen. I samliv og i vennskap. Han som
kom som en av oss, han er ikke fremmed
noe sted.
Jeg vil ta ham med hjem. Så skal jeg
en dag bli med Ham hjem.
God jul i hjem og kirke!
Biskop Øystein.

Minnekort eller blomster
Kirkevergen gjør oppmerksom på at et
mulig alternativ til å gi blomster ved
begravelser er å gi et minnekort til de
etterlatte. Disse kortene, som er et A-4
ark som er brettet på midten og med et
bilde av kirken utenpå forsiden, har en
eller to bibeltekster samt et sangvers
inni, i tillegg til plass til å skrive en hilsen til de pårørende. I stedet for at det
blir en haug med blomster som straks
etter begravelsen er borte, er det mange
som foretrekker heller å skrive en hilsen, med trøst og oppmuntring, som
kan gjemmes og tas fram igjen senere.
Det er tre forskjellige alternativer hva
angår tekster og sangvers, og kortene er
trykket på pen kartong. Bildet av kirken
er også forskjellig, med bilder av enten
alterparti eller sett fra utsiden, og forskjellig etter hvilken kirke begravelsen
skal foregå fra, og vi har fått tak i pene
bilder av alle de fire kirkene i
kommunen.
Menighetsrådene har satt en minstepris for å kjøpe minnekortene til kr 50,-,
noe som er rimelig i forhold til hva
blomster koster. Det er imidlertid anledning til å gi mer enn dette beløpet, om
en vil støtte det aktuelle menighetsrådet
med en gave, som bl.a. går med til å kjøpe blomster til kirkens alter m.m. Vi har
nylig fått trykket opp nye vakre minnekort, og anbefaler dette formålet på det

Lurøy kirke er vakker, også når den pynter opp på forsiden av et minnekort,
hva enten bildet viser kirken fra utsiden eller motivet er alterpartiet. Alle bildene er i farger på kortene.
beste. Kortene kan kjøpes på kirkekontoret, hos menighetsrådslederne, hos
kirkevergen, hos begge prestene og hos
enkelte butikker. Dersom vanskelig å få

tak i kort, kontakt da kirkekontoret på
telefon 75 09 15 30, så vil vi hjelpe til
med å skaffe slike.
T. N.
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Glimt
Glimt

fra tidligere tiders menighetsblad

Kirkevergen i Lurøy har nylig mottatt
noen gamle nummer av Menighetsblad for
Lurøy og Træna, nærmere bestemt en del
spredte eksemplarer fra årene 1922 –
1942. Det er Birger Johannesen som har
fått tak i dem, og har latt oss i kirken få se
på og kopiere dem, for å ha dem til senere bruk. De gamle bladene er interessante, da de gir oss noen glimt av menig-hetslivet i prestegjeldet, i tillegg til forskjellig
oppbyggelig stoff. På 1920-tallet var det
vesentlig prestene Thorleif Norseth og
Steen Meum som var redaktører, men
også kirkesanger A. Kvaløy var redaktør
for noen numre, mellom Norseth og
Meum. Utpå 30-tallet ble så presten Friedrich Krüger redaktør. Da det bare er
enkelte blad vi har tilgang til, kan vi ikke
si nøyaktig når på året redaktørskiftene
skjedde.
Av stoffet i bladene har vi funnet fram
til en del som vi gjerne vil dele med dere
lesere, kanskje litt av gangen når vi har
plass til det. I dag har vi litt om da Lurøy
fikk sitt første aldersheim, idet øya Røsøy,
like ved Onøy, med det store huset som
sto der, ble kjøpt inn og tatt i bruk til
aldersheim i 1923. Som teksten forteller
ble det innviet i pinsen dette året. Det er
altså for godt og vel 80 år siden nå. Stykket er skrevet av en J. Hansen. Hvem det
var vet ikke jeg, men kanskje noen av
leserne kjenner navnet? Vedkommende
skrev det altså i 1923, til det nummeret av
bladet som er datert 1. april det året.

Hjem.
«Saa er da gamlehjemstanken realisert i Lurøy idet det vakre sted Røsøy er
innkjøpt til hjem for de gamle.
Hjem – hjem, du kjære hjem. Hvor
klinger ikke ordet hjem. Det forstaar
enhver aa sette pris paa som en tid har
været borte fra hjemmet og savnet hjemmets goder. Tenk aa faa sig et hjem og
det paa sine gamle dager! Et virkelig
hjem hvor man faar alt hvad livet krever – ogsaa det aandelige, for uten det
kan det ikke fuldt ut kaldes et hjem. Det
vil nok alle tilsidst bli enig om.
Trods alt saakaldt frisind vil nok tilslut livets krav melde sig hos noen hver.
Og vi under saa gjerne de gamle, som
muligens har hatt det sparsomt paa slik
føde, aa faa hva de ønsker.
Jeg tror da sikkert at hjemmet har
faatt sig en god start i saa maate. Det
kan nok de gamle som alt er optatt paa
hjemmet bevidne. Der kan nok i førstningen bli en del mangler; men disse vil
nok efterhvert som man høster erfaringer utbedres, bare alle kunde gi sig litt tid
og ikke bruke altfor sterk kritikk overfor

dem som skal styre med et slikt uprøvet
foretagende.
Ansvaret og byrdene er tunge nok aa
bære for dem som skal ha dagens byrde
og hete. Der tviles ikke paa at det gjøres
som kan for aa faa alt paa det beste.
Saa skulde vi alle være glad for at Lurøy
gamle har faatt sig et hjem. En blir jo
altid snart iveien naar en ikke magter
aa arbeide og være til nytte. Heller ikke
er det alle som forstaar de gamle og
deres tankesett.
Nu naar de gamle er samlet paa et
sted vil vi haape de forstaar hverandre.
Vi vil ogsaa alle gle oss over den tanke
at om ingen forstaar oss, saa forstaar
dog Gud oss. Maatte han være de gamles støtte i alderdommen. Det unde Gud
dem i sin naade.»
Hilsen med
salm. 23.
J. Hansen.

maa altsaa ny kontingent erlegges om
dere fremdeles vil ha bladet. Og jeg haaper at det vil dere alle. Lat oss fremdeles
slaa ring om det! Jeg har da den glede
aa kunne meddele at kontingenten for
neste aar blir nedsatt til kr. 2,25, altsaa
35 øre mindre enn nu. Samtidig vil kun
halvparten av sidste side bli optatt av
annoncer. Altsaa baade større og billigere! Er ikke det rette veien?
Kontingenten kan betales paa postkontoret som anden bladkontingent og
sendes undertegnede. Dette gjelder selvfølgelig alle utenbygdsboende. For
indenbygds vil det bli anledning til aa
betale direkte til meg og til menighetsraadenes medlemmer. Derved spares
porto.
Medlemmer som tar imot er: For Konsvik J. Jensen. Alderen: Joh. Hansen. LiaHaugland: A. Jentoft. Onøy: I. Svendsen.
Lurøy: O. Guravik. Solvær: Fru Johansen. Slenesset: F. M. Jacobsen. Lovunden:
L. Olsen. Nesøy: J. Benjaminsen. Husøy:
Øvreness. Selvær: L. Hansen. Sanna: V.
Olsen. Dessuten Parelius Olsen, Kvina
og Aksel Johansen for Selnes-Røytvik.
Vær nu saa snild aa faa det ordnet
snarest.»
T.H.N.

(Så følger et tillegg fra presten, Norseth):
«Ogsaa jeg har en del paa hjertet ang.
gamlehjemmet. Menighetsbladet vil ikke
rumme alt. Derfor vil jeg vente til innvielsen. For at flest mulig skal faa anledning til aa overvære den tenker vi aa ta
den i pinsen.
Dog faar jeg allerede nu be om kjærlighet til hjemmet, og
er kjærligheten ekte
tror jeg ogsaa bønUtgis av menighetsrådene i Lurøy og Træna
nen maa komme.»
Redaktør og kasserer: Torfinn Nilsen 8766 Lurøy
T. N.

Menighetsblad
for Lurøy og Træna

Ett aar.
(Hentet fra menighetsbladet for 1. sept.
1923).
«Den 1. oktbr. er det
ett aar siden Menighetsbladet begyndte
aa utkomme. Det
var mitt haap at det
ialfall til en viss grad
har faatt lov til løse
sin opgave, den aa
være et baand imellem oss. At det fremdeles har formaadd i
skrøpelighet aa oparbeide menighetsbevisstheten, og at det
har faatt være en
budbringer om frelsen i Kristus.
Alle som betalte
for ett aar betalte til
1. oktbr. Fra den dag

Kirkelig betjening: Kirkekontoret
tlf 75 09 15 30 fax 75 09 15 38
Treffetid prester: Tirsdag - fredag 10.00 -14.00
forøvrig etter avtale
Sokneprest: Tormod Remøy tlf 75 09 36 26
Kapellan: Georg Eduard Eichsteller
tlf. 75 09 22 11
Organist: Chris Eva tlf. 75 09 36 77
James E. Storms tlf. 75 09 42 63
Vakttelefon prester: 415 48 180
Menighetssekretær og
kirkeverge i Lurøy : Torfinn Nilsen, tlf. 75 09 36 20
Kirkeverge i Træna: Randi Jørgensen tlf. 75 09 52 12
Treffetid: onsdag og fredag fra kl 09.00
Kirketjenere/gravere:
Karsten Pedersen, Lurøy: tlf. 75 09 37 20 - Mobil 975 68 671
Annvei Engseth, Bratland: tlf. 75 09 32 30
Hermann Mindrum, Lovund: tlf. 75 09 45 69 - Mobil 480 23 097
Asbjørg Ludviksen, Træna: tlf. 75 09 51 83
Eilert Edvardsen, Sleneset: tlf. 75 09 42 95
Ruth Lomøy, Sleneset: tlf. 75 09 42 16
Kontingenten: kr 100,- pr.år
Sendes menighetsbladet, 8766 Lurøy
Bankgiro: Sparebanken Rana: 4513 37 15804
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Besøk i India
2. – 12. oktober besøkte jeg India. Jeg
gjorde det som distriktskontakt til Kirkens Nødhjelp (KN). Alle kristne trossamfunn i Norge støtter arbeidet til KN.
Så var det spennende for meg å se hvordan det jobbes for vann, gode relasjoner
blant alle folkeslag og blant HIV – infiserte mennesker. Jeg fikk mange sterke
inntrykk. Og det tar nok tid for meg å
bearbeide alle. Men jeg har veldig lyst
til å dele med dere opplevelsene jeg
hadde.
De første dagene i India så vi på prosjekter som Kirkens Nødhjelp har
bidratt med blant de tibetanske flyktningene som fikk bosette seg i regionen
rundt Bangalore i Sør-India. KN arbeider
veldig nært med den tibetanske eksilregjeringen. Et viktig spørsmål for oss var
hvordan forholdet var mellom tibetanerne og det indiske landsbygdefolk i naboskapet. For første gang i historien ble
det arrangert et åpent møte mellom disse to gruppene. Vi ble hjertelig ønsket
velkommen. Den indiske ordføreren
banet veien gjennom menneskemengden. Og vi fikk sitte på hedersplassen,

på stoler, mens de andre sto eller satte
seg på bakken. Endelig var det en samtale blant disse to folkegruppene. De
fortalte til hverandre hvordan de opplevde hverandre. Men nå kunne de avtale å løse felles problemer i samarbeid.
Og problemene er det mange av: Lite

Kirkebesøk fra Træna skole
Det har vært veldig hyggelig å treffe Trænas elever
(1.- 4. klasse) og
deres lærere i Træna kirke. De hadde
masse spørsmål.
Og tiden vi hadde
gikk alt for fort.
Jeg gleder meg til
å treffe dem igjen.
Her er et bilde av
elevene med
lærerne, etter at vi
hadde vært i kirken. G.E.

Gudstjeneste og
basar
i Selvær

Onsdag 12. november hadde vi en koselig ettermiddag/kveld i Selvær, da Georg og Chris var her og
hadde familiegudstjeneste. Vi fikk også fin barnesang
ved den anledningen, da barna var med og tente lys.
Etter gudstjenesten, der nesten 40 mennesker var
samlet, hadde vi basar med kaffe, åresalg og kakeauksjon. Vi fikk inn rundt 4 400,- kroner til kapellet,
altså et flott resultat.
Vi kunne også glede oss over at vi har fått orglet
tilbake med samme fine lyd som tidligere. Vi oppdaget nemlig i sommer at det var nesten ikke lyd i
orglet, og det har vi nå fått rettet på. Takk til alle
som bidro til denne fine kvelden! Hilsen fra styret
for kapellet/kirken i Selvær.
Randi.

vann. Elefanter som ødelegger avlingen.
Stor arbeidsledighet…
Om ønskelig kan jeg gjerne, før fasteaksjonen 2004 (tirsdag, 23.mars 2004),
reise rundt i prestegjeldet og informere
dere mer om Indiaturen og fasteaksjonen.
G.E

NYTT ORGEL
TIL MOFLAG KIRKE
Som det er kjent, i hvert fall i Sleneset/Moflag-området, er det ikke
mye gagn i orglet i Moflag kirke.
Det vil neppe heller lønne seg å
reparere det, og dermed er det ikke
så kjekt å gå til gudstjeneste i kirken, slik situasjonen er for tiden.
Men dette er det nå noen driftige
sjeler som har tenkt å gjøre noe
med, etter hva vi har fått melding
om. Og i disse dager sendes det ut
brev til folket på Solværøyene, om å
være med på å gi en gave til nytt
orgel i kirken. Det vil si, man
ønsker svært gjerne at også andre,
for eksempel utflyttede øyværinger,
vil være med og gi en gave til dette
gode formålet. Man regner med å
ha behov for kr 200 000,-, sånn
omtrent, og håper at et nytt orgel
kan være på plass til sommeren
2004. Kontonummer for innsamlingen er følgende: 4516.13.30616.
De som arbeider for denne saken,
er følgende: Gunn Joakimsen, Ruth
Lomøy, Asbjørg Svenning, Helge
Oddøy og Johan P. Olsen. De sier
seg glad for at dette blir nevnt i
menighetsbladet, og håper at bladets lesere vil reagere positivt og gi
et bidrag. Kirkekontoret anbefaler
saken på det varmeste!
T. N.
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Slekters gang

Gudstjenester
Lurøy prestegjeld høsten 2003

Døpte:
MOFLAG KIRKE:
20.07: Aurora Linnea Håkonsdatter Jakobsen
Foreldre Tove Anita Jakobsen og Håkon Jakobsen.
Faddere: Stine Wright Johansen,
Marianne W. Johansen, Stian Wright.
02.11: Emilie Renèe Hovd
Foreldre: Tonje Markussen og Ole-Aleksander Hovd.
Faddere: Rita Markussen, Anniken Oddøy
og Bjørn Tore Sandberg.
HERØY KIRKE:
31.08: Reidar Johan Arntsen
Foreldre: Cecilie Svendsen og Martin Ingvald Arntsen.
Faddere: Øyvind Arntsen, Veronica Svendsen,
Jensine J. T. Arntsen, Morten Endre Lohne.
LOVUND KIRKE:
12.10: Magnus Jeremiassen
Foreldre: Ratree og Magne Roger Jeremiassen.
Faddere: Ann Heidi Jeremiassen, Kyrre Johan Jacobsen,
Tor Edgar Wasssengen, Beathe K. Jeremiassen.
16.11: Anker Antoni Kjelstrup
Foreldre: Aino K. Lindal Olaisen og Ole-Richard Kjelstrup.
Faddere: Linda-Elise Kjelstrup, Cathrine Kristoffersen,
Runar Pettersen, Håkon-Vigner Olaisen.
LURØY KIRKE:
19.10: Paul Johannesen
Foreldre: Kristel Iversen og Børre Johan Johannesen.
Faddere: Harriet Einarsen, Geir Johansen,
Edvin Løvdal og Ana Liza Z Chua.
Linn Eva Aurlund
Foreldre: Anne Lise Aurlund og Kim Steinly Larsen.
Faddere: Ellen Haga Larsen, Helge Grimnes Skjæve,
Stine Grimnes Skjæve, Janne Larsen
og Katharina Lange.
ALDERSUND KIRKE:
02.11: Sindre Persheim Johansen
Foreldre: Eva Persheim og Ørjan Andre Johansen.
Faddere: Ida Karianne Johansen, Lene Johansen,
Marita Krogh og Tommy Myrvang.

Vigde:
16.11: Aino Kristin Lindal Olaisen
og Ole-Richard Kjelstrup.

Døde gravlagt:
KONSVIK BEDEHUS:
30.09: Ingeborg Kamilla Hopaneng
ALDERSUND KIRKE:
10.10: Elly Petrine Jensen (Øresvik)
28.11: Jørgen Andreas Sal Jacobsen
LURØY KIRKE:
07.10: Hilmar Olsen
MOFLAG KIRKE:
14.11: Urne satt ned;
Lilly Charlotte Edvardsen, Elverum
25.11: Hilmar Kristie Isaksen
STORSELSØY BEDEHUS:
09.10: Ester Kristiansen
HUSØY KIRKEGÅRD:
05.10: Steinar Emil Nilsen
25.10: Godtfred Fredriksen
19.11: Anna Marie Storhaug

01.01.
04.01.
11.01.
11.01.
11.01.
18.01.
25.01.

Sted

Tid

Gudstjeneste

Lurøy sykehjem
Lovund kirke
Moflag kirke
Selvær kapell
Træna sykehjem
Aldersund kirke
Moflag kirke

11.00
11.00
12.30
11.00
16.00
11.00
12.30

Nattverdgudstjeneste v/Eichsteller
Høymesse v/Remøy
Høymesse v/Eichsteller
Høy messe v/Remøy
Gudstjeneste v/Remøy
Høymesse v/Eichsteller
Familiemesse v/Remøy.
Utdeling av 11-årsbok
Familiemesse v/Eichsteller.
Utdeling av 11-årsbok
Familiemesse v/Eichsteller.
Utdeling av 11-årsbok
Familiemesse v/Remøy.
Utdeling av 11-årsbok
Familiemesse v/Eichsteller.
Utdeling av 11-årsbok
Høymesse v/Remøy.
Familiemesse v/Eichsteller.
Utdeling av 11-årsbok
Fellesgudstjeneste for Rødøy og Lurøy
v/Remøy.
Høymesse v/Eichsteller.
Skriftemålsgudstjeneste v/Remøy.
Uavklart med prest.
(De faste prestene er på konfirmantleir)
Høymesse v/Eichsteller.
Gudstjeneste v/Eichsteller.
Høymesse v/Remøy.
Kveldsgudstjeneste v/Remøy.
Kveldsgudstjeneste i f.m. kurs for
menighetsråd v/Remøy og Eichsteller.
Høymesse v/Eichsteller.
Kveldsgudstjeneste v/Remøy.

25.01. Kvarøy kirke

11.00

25.01. Lurøy kirke

17.00

01.02. Træna kirke

11.00

08.02. Aldersund kirke 11.00
15.02. Lurøy kirke
15.02. Lovund kirke

11.00
11.00

22.02. Nordnesøy kirke 11.00
22.02. Moflag kirke
12.30
25.02. Lurøy kirke
19.00
29.02. Aldersund kirke? 11.00
07.03.
07.03.
14.03.
14.03.
20.03.

Selvær kapell
Træna kirke
Moflag kirke
Lovund kirke
Petter Dasskapellet Træna
21.03. Lurøy kirke
28.03. Aldersund kirke

11.00
16.30
12.30
17.00
17.00
11.00
17.00
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Takk for kontingentinnbetaling fra våre lesere:
Det viser seg nå at det allerede er begynt å komme inn en
del kontingent til bladet, etter at det ble lagt inn en giroblankett i forrige nummer. Det er vi svært glad for!
Det hjelper på kirkens økonomi, og er en oppmuntring i
arbeidet, så hjertelig takk skal dere ha, alle som har betalt!
Og vi håper naturligvis på at også flere ser seg råd til
å betale en hundrelapp for bladet!
kto. 4513.37.15804.
T. N.

