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Ny menighetsavtale
Under gudstjenesten den 17.
oktober underskrev Åslaug
Finseth den nye menighetsavtalen med Normisjon på
vegne av Aldersund menighet.
Med bønn og tre ofringer
per år skal menigheten støtte
barnehjemmet Merdekan i
Baku / Aserbajdsjan. De ﬂeste
av de rundt 170 barn som bor
der har et eller annet handikap. Stedet er like trist som
tilsvarende institusjoner fra
sovjettiden, med andre ord et
rent oppbevaringssted.
Derfor arbeider Normisjon

Julen 2004
Vår
Herre i
vårres
verden?

S

ør-Hålogaland bispedømme har fått sin
merkevare. Logoen lyser friskt i mot meg
fra mapper og materiell:
VÅR HERRE I VÅRRES VERDEN
Det lyder som en julepreken.
Det kan være utropstegn etter:
- Vår Herre i vårres verden!
Nordlendingen har ikke kasta ut Gud! Kom
ikke her å ta Gud fra oss.Vi har vår Gud i
høghalsa genser. Han hører hjemme i vårres
verden
Men mange vil si det med spørretegn etter:
- Vår Herre i vårres verden?
Er Han virkelig det? Når vi ser oss om i
verden, ser det ofte ut som om Gud har reist
vekk.
Midt i krig og terrorfrykt. Med sykdom og sult
og mennesker som lider.
Kan Han virkelig være her?
Å feire jul er å tro. Tro det vi ikke så lett ser:
Han er i vår verden.

der med en lokal organisasjon
og en norsk utsending for å
trene opp betjeningen og for
å stimulere barna.
Barna får feire månedlige
bursdagsselskaper, de får tre
ganger uken frisk og sunn
mattilskudd, dessuten klær
og sko når det trenges. Både
gymsalen og «Det norske
Rommet» (på bildet) pusset
opp. Her får barna lov å leke
og kose seg. Vi håper at vi
med våre bidrag kan være
med å vise hjerterom til disse
barn.

Da blir det å si med tankestrek etter:
•Vår Herre i vårres verden - Da sier jeg det med undring. Han e i vårres
verden, så gror det en annen undring
fram:
• Men er Han i MIN verden?
Kristin Solli Schøien undrer seg over det i en
av sangene sine:
Gud, du er ikke i min verden,
allikevel er jeg i din.
Selv om jeg synder så har du meg kjær
Nå ser jeg hvor galt det er
at du ikke er i min tanke, allikevel er jeg i
din.
Du av nåde meg gav dette overﬂods hav
og allikevel glemmer jeg deg.
Det kan kanskje bli en ny julesang denne
jula?
Da kan vi øve oss på avslutningen også:
Nå ser jeg hvor riktig det er
at jeg alltid holder din hånd
slik som du, Herre, holder i min.
Gode Gud, kom du inn i mitt hjerte og
sinn.
Du skal aldri mer utenfor stå.
Jeg ønsker dere alle en Gledelig Jul!
Biskop Øystein
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Sørnesøy Grendahus

Det gamle grendahuset på Sørnesøy. Her må vi fortsette å jobbe videre.

En av fordelene med å reise rundt i prestegjeldet vårt er at man treffer på mange
hyggelige mennesker. Jeg synes det er
allerede en utfordring å vite hvem som bor
på hvilket sted. Så har jeg spurt en del folk
om de har vært på de andre øyene eller på
fastlandsstripen.
Men bare få har sett mer enn det de
kan se hvis de sitter om bord på en av våre
båter. Så var det kanskje på tide, at vi viser
prekestedene der vi feirer gudstjenestene våre. Noen av dem er velstelte, andre
trenger til å bli pusset opp. Noen av dem
ligger ganske sentralt, til andre må man gå
eller kjøre et stykke.

Alteret i grendahuset er enkelt, men ﬁnt.
Vi skal hermed ikke begynne en Her kan presten stå bakom alteret. Legg
konkurranse om hvem som har det ﬁn- merke til det nydelige teppet og det lille
este huset eller er best utstyrt. Men vi bildet. Her kan man lure på om det er
kan støtte hverandre. Det viktigste må Jesus som barn. Men hvem er da den
uansett være at vi kan samles rundt Guds voksne? Eller viser bildet hvordan Jesus
tar imot hvert barn?
ord i både familiegudstjenester, høymesser og andre
gudstjenester når de
er på vårt sted. Fellesskapet med Gud
Utgis av menighetsrådene i Lurøy og Træna
og med hverandre
skal bygge oss opp
Redaktør : Georg Eichsteller
og gjøre hverdagen
kapellan@luroy.kirken.no
vår meningsfull.
Kirkekontor Lurøy: Reidar Hågensen

Pilegrimsvandring til
Stuvland
Søndag den 20. juni var det
atter duket for den tradisjonelle
pilegrimsvandringen igjennom
Alderskaret. Dagen opprann
med sol fra skyfri himmel, 20
varmegrader og lett bris. Fra
Aldersund havn fraktet Rudolf
oss trygt over sundet. Først de
som skulle gå, og etterpå hentet han de som hadde uegnede
sko, eldre og barn. De ble kjørt
direkte til Stuvland.
Turen igjennom skaret var
kjempeﬁn, i en unik natur som
kan ta pusten fra de ﬂeste.
Midtveis hadde vi kaffepause

før vi begynte nedstigningen.
Da vi var vel fremme og alle
hadde fått tørt på beina, var
det tid for gudstjeneste. Georg
talte over dagens tekst. Jesus og
Sakkeus. Etterpå kom det kaffe
og mat på bordet som smakte
fortreffelig.
Vi var ca. 30 personer som
hadde en kjempeﬁn dag sammen. Rudolf fraktet oss tilbake.
Det er alltid hyggelig å komme
til Stuvland, så vi håper det blir
tur neste sommer også.
SOLVEIG LIEN

Menighetsblad
for Lurøy og Træna

tlf 75 09 15 30 – fax 75 09 15 38
Treffetid kirkeverge Tirsdag - fredag 10.00 -14.00
og prester: forøvrig etter avtale
Kirkekontor Træna: Randi Jørgensen
tlf 75 09 52 12 – fax 75 09 52 13
Treffetid Mandag og onsdag fra 09.00
Sokneprest: Tormod Remøy
tlf 75 09 36 26 – vakt: 415 48 180
Kapellan: Georg Eichsteller
tlf. 75 09 22 11 – vakt: 472 52 192
Organist: Chris Eva – tlf. 75 09 36 77
James E. Storms – tlf. 75 09 42 63
Menighetssekretær i Lurøy: Gunda B. Edvardsen, tlf. 75 09 15 30
Kirketjenere/gravere:
Annvei Engseth, Bratland: tlf. 75 09 32 30
Hermann Mindrum, Lovund: tlf. 75 09 45 69 - Mobil 480 23 097
Karsten Pedersen, Lurøy: tlf. 75 09 37 20 - Mobil 975 68 671
Eilert Edvardsen, Sleneset: tlf. 75 09 42 95
Ruth Lomøy, Sleneset: tlf. 75 09 42 16
Asbjørg Ludviksen,Træna: tlf. 75 09 51 83
Kontingenten: kr 100,- pr.år
til Lurøy kirkelig fellesråd, 8766 Lurøy
Bankgiro: Sparebanken Rana: 4513 37 15804
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Utbedring av Husøy kirkegård er i gang
fra Randi Jørgensen
Endelig skal det bli gjort noe med
Husøy kirkegård. Per Øyvind Bentzen i Sleneset Bygdeservise AS og
gutta på teknisk etat i Træna er nå
godt i gang med å utbedre Husøy
kirkegård.
Gjerdet og alle gravminner er
tatt bort, jord er skjøvet til side
mens oppfylling og planering av
masse pågår, så blir jorda lagt tilbake slik at det er god jord som
topplag å så i til våren.
Til mange av gravminnene
var det festet betydelige betongklumper som nå er meislet bort,
disse gravminnene vil bli sikret
med bolter før alle gravminnene
blir montert tilbake.
Før arbeidet startet hadde vi

et ﬁrma her ute som merket og
målte inn hvor alle gravminnene
sto. Dette ﬁrmaet skal komme tilbake og merke opp hvor hvert
enkelt gravminne skal stå jfr. koordinatliste som de har laget.
Det blir drenert rundt hele
kirkegården før nytt gjerde med
liggende bord blir satt opp. Gjerdet blir satt helt i berget mot nord.
Det vil bli vei med hvit kalksand
midt over kirkegården og det vil
bli satt opp en vannpost til.
Vi håper også å få lagt strømkabel utover slik at vi får lys på
kirkegården. Til strøm og gjerdet har menighetsrådet bevilget
kr 100 000,-. Men vi vet ikke om
disse pengene er tilstrekkelig.

Det er Kirkegårdskonsulent Helge Klingeberg som var her høsten
2000 som har beskrevet hvordan
vi måtte gå frem med arbeidet, ut
fra denne beskrivelsen har Træna
menighetsråd fått godkjenning
fra Sør – Hålogaland Bispedømme
for å få arbeidet utført. Træna
menighetsråd har opprettet en
konto (4509 21 92419) der folk
som ønsker det kan gi en gave til
Husøy kirkegård, disse pengene vil
gå til strøm, planting, stell og div.
opp-pynting for å få det ﬁnt på
kirkegården.
Snø og is har dessverre forsinket arbeidet, men vi håper å være
ferdig i god tid før jul. Tusen takk
for deres støtte!

«Utveksling for utvikling»
I forrige nummer av menighetsbladet ble
jeg intervjuet om mitt planlagte praksisopphold i Peru. Her er noen av mine opplevelser så langt.
24. oktober kom jeg og min venninne
Kirsten for første gang til Otuzco, en liten
fjellby i Peru. Vi var ganske spente på hva
den kommende tiden ville bringe. Etter tre
uker med spanskkurs i Lima sammen med
seks andre norske jenter var vi nå på vei
ut i det ukjente.
Kirsten og jeg er deltagere på Act Now,
et utvekslingsprogram for ungdom i regi
av Strømmestiftelsen og støttet av Fredskorpset. Før vi dro fra Norge deltok vi på
et kurs på Hald Internasjonale Senter i
Mandal, en skole hvor Strømmestiftelsen
og to andre organisasjoner driver hvert
sitt utvekslingsprogram mellom Norge og
sine respektive samarbeidsland.

Strømmestiftelsen, som er en norsk
utviklingsorganisasjon, arbeider gjennom
lokale partnerorganisasjoner. CODE er
en av disse, og har hovedfokus på utdanning. De støtter blant annet en rekke
skoler i området med skolemateriell. Dessuten driver de med leseopplæring for
voksne, da det er mange som ikke kan
lese. Strømmestiftelsens og CODEs slagord
er «Hjelp til selvhjelp». De ønsker å gjøre
folk i stand til å hjelpe seg selv til et bedre
liv. Utdanning er en av de beste måtene
å gjøre dette på, fordi det gir mennesker
muligheter til å forbedre sin livssituasjon,
samtidig som de selv må ta ansvar for at
de skal oppnå dette.
Som deltagere på Act Now ﬁkk vi
undervisning om utviklingsarbeid på
forberedelseskurset. Men det er uteoppholdet som utgjør mesteparten av Act
Now. Det er nå vi
skal få se utviklingsarbeid i praksis, og
få delta selv ved å
arbeide sammen med
de lokale. Slik vil vi
forhåpentligvis lære
mye som vi kan ta
med oss tilbake til
Norge, og vi blir kjent
med en annen kultur.
Peru er et
katolsk land. Her i
byen merker vi det
godt fordi de har en
spesiell Mariaﬁgur i
kirka. De tror at det
skjer mirakler der, og
de har et helt muse-

Nye
instrumenter
Det er helt fantastisk at vi har
fått tre nye instrumenter i Lurøy
prestegjeld!
Et
nytt orgel i Lovund
kirke, et nytt orgel
i Moﬂag kirke og
et piano i Aldersund kirke. Tusen
takk for all deres
innsats og gaver!
Vi skal forestille
instrumentene
i
neste menighetsblad.

fra Rannveig
Nilsen

um fullt av kapper som enten har vært
brukt eller skal brukes til å kle på statuen.
Det kommer mange mennesker for å be og
tenne lys ved Mariaﬁguren. For oss trauste
lutheranere er dette ganske uvant. Det kan
virke provoserende at de bruker så mye
penger på å pynte en ﬁgur, når det er så
mange fattige her. Men jammen bruker vi
penger på mye unødvendig i Norge også.
Ting som vi synes vi må ha fordi alle andre
har dem, men som vi egentlig ikke trenger.
Slik luksus er det mange som ikke kan
unne seg her i landet. Særlig på landsbygda er det mange fattige. Myndighetene prioriterer ikke disse områdene, derfor er det
kjærkommen støtte CODE gir til skolene
rundt omkring.
Likevel er ikke denne hjelpen noe de
får gratis. Hvis det for eksempel skal bygges nye klasserom til en skole, stiller elevenes foreldre opp og hjelper til. På denne
måten er det virkelig hjelp til selvhjelp
det er snakk om, ikke veldedighet. Folk i
lokalsamfunnet er selv med på å gjøre en
innsats for barnas framtid.
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Slekters gang

Gudstjenester

Døpte:

Lurøy prestegjeld desember 2004 – mars 2005

ALDERSUND KIRKE:

17.10.04:

Regine Strandvoll Johansen

Foreldre: Lene Jenny Johansen og Trond Strandvoll
Faddere: Tom Jørgen Strandvoll, Tone Lise Strandvoll,
Rolf Ørjan Høgset, Synnøve Sandøy Høgset og
Ida Johansen

31.10.04:

Marte Einmo Knutsen

28.11.04:

Anette Pedersen Haugen

Foreldre: Beate Kristin Einmo og Tore Knutsen
Faddere: Anita Storøy, Bernt Johnny Storøy, Toril Olsen og
Sigurd Einmo
Foreldre: Kathrine Hugvik Pedersen og Kurt-Andre Haugen
Faddere: Trude Karlsen, Jim-Andre Antonsen og
Susanne Hugvik Pedersen

LOVUND KIRKE:

24.10.04:

Gustav Sørensen

Foreldre: Kristin Marthinsen og Jim-Ivan Sørensen
Faddere: Jan-Erik Moxness, Siw Moxness og Marianne
Kjærsund

TRÆNA KIRKE:

31.10.04:

Lukas Aleksander Davidsen

Foreldre: May Kristin Antonsen og Per Otto Davidsen
Faddere: Lise Kari Olsen, Arve Jørgensen, Hege Antonsen og
Johannes Bøe

Brynjulf Dagﬁnn Berntsen

ALDERSUND KIRKE:

07.12.04:

Asbjørn Karoli Zakariassen

LOVUND KIRKE:

08.10.04:

25.12
25.12
26.12
31.12
02.01
09.01
16.01
16.01
23.01
30.01

06.02

KONSVIK BEDEHUS:

Magnus Oliver Johan Pettersen

06.02
09.02
13.02
13.02

Om nytt servicehus

20.02
27.02
27.02
06.03
13.03
13.03
13.03

Endelig skal vi få et servicehus ved Lurøy kirke med både
klosetter, dusjer, et lite kjøkken og et redskapshus. Men
først måtte det gamle rives
ned. Mange ble aktive. Tusen
takk for deres innsats! Her ser
vi Karsten Pedersen og Torﬁnn
Nilsen.
Med forente krefter river

de ned en av veggene. Under
arbeidet ble det gamle spiret
fra 1812 funnet igjen. Det var
ﬁnt hvis oppbyggingen av det
nye huset gikk like fort og
mange ville stille opp igjen
til å få servicehuset på plass.
Gode toaletter var vel lenge
etterspurt ved Lurøy kirke.

Sted

Tid

Gudstjeneste

24.12 Træna kirke
24.12 Lurøy kirke

30.01

Døde gravlagt:
29.10.04:

Dato

14.00 Familiegudstj. v/Remøy.
16.00 Familiegudstj. v/Eichsteller.
Onøy/Lurøy sangkor deltar.
Lovund kirke 11.00 Høytidsgudstj. v/Eichsteller.
Moﬂag kirke
11.00 Høytidsgudstj. v/Remøy.
Sanggruppe deltar.
Aldersund kirke 11.00 Høytidsgudstj. v/Remøy.
Neo Cantus deltar.
Lurøy kirke
17.00 Nyttårsgudstj. v/Eichsteller.
Moﬂag kirke
12.30 Høymesse v/Eichsteller.
Aldersund kirke 11.00 Høymesse v/Remøy.
Lurøy kirke
11.00 Høymesse v/Remøy.
Træna kirke
11.00 Høymesse v/Eichsteller.
Lovund kirke 11.00 Familiemesse v/Remøy.
Utdeling av 11-årsbok.
Aldersund kirke 11.00 Familiemesse v/Eichsteller.
Utdeling av 11-årsbok.
Lurøy kirke
11.00 Familiemesse v/Remøy.
Utdeling av 11-årsbok.
Moﬂag kirke
12.30 Familemesse v/Remøy.
Utdeling av 11-årsbok.
Træna kirke
11.00 Familiemesse v/Eichsteller.
Utdeling av 11-årsbok.
Lurøy sykehjem 11.30 Nattverdgudstj. v/Eichsteller.
Kvarøy skole
11.00 Familiemesse v/Eichsteller.
Utdeling av 11-årsbok.
Sør-Nesøy
11.00 Familiemesse v/Remøy.
grendehus
Utdeling av 11-årsbok.
Lovund kirke 11.00 Høymesse v/Eichsteller.
Karihaug leirsted Gudstjeneste i.f.m konﬁrmantleir
Lurøy kirke
17.00 Fastegudstj. v/Remøy.
Adgang til skriftemål.
Aldersund kirke 11.00 Høymesse v/Remøy.
Moﬂag kirke
12.30 Høymesse v/Remøy.
Selvær kapell 11.00 Høymesse
v/prostiprest Wiegmann.
Træna kirke
17.00 Aftensang
v/prostiprest Wiegmann.

Julehilsen
Ville adventslysene vise at Jesus Kristus kommer –
hele året både høst, vinter, vår og sommer.
Ville adventslysene varme våre hjerter –
være lys i gleder og i smerter.
Ville adventslysene overvinne alt som er ond og slem –
var det fred i bygda, hus og hjem.
Vi fra prestekontoret ønsker dere alle

en velsignet julehøytid og et godt nytt år!

