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Nye menighetsråd i Lurøy og
Træna
I oktober hadde vi valg til nye menighetsråd
både i Lurøy og Træna.
Ved valget ble det en del utskiftinger i alle
de 3 menighetsrådene i prestegjeldet. Medlemmene i de nye menighetsrådene er:
ALDERSUND MENIGHETSRÅD:

Eldbjørg Davidsen (gjenvalgt)
Åslaug Finseth (gjenvalgt)
Solrun Hopaneng
Willy Molvik
Lisbeth Naustvoll
Geir Vatne
Tormod Remøy
LURØY MENIGHETSRÅD

Anne Lise Aurlund
Nina Bentzen
Kirsten Dahl
Jan Erik Moxness
Normann Nilsen
Helge Oddøy
Ruth Olsen
Gunvor Pettersen
Tormod Remøy

Lurøy (gjenvalgt)
Onøy
Sørnesøy
Lovund
Sleneset
Sleneset
Kvarøy
Lovund (gjenvalgt)

TRÆNA MENIGHETSRÅD

Asbjørg Ludvigsen
Turid Myhre
Edit Olsen
Anita Reine
Magli Sjøset
Odd Magne Svendsen
Georg Eichsteller

Husøy (gj.valgt)
Selvær (gj.valgt)
Husøy
Husøy
Husøy
Husøy

Desember 2005

En jul –
som tåler livet ..?

J

eg gleder meg til jul. Men jeg
vil ha en jul som tåler livet. Som
tåler livet slik det virkelig er.
Kjøpejula gjør ikke det.
Den fyller postkassa vår fra tidlig i
oktober, og slår seg sammen med
alle bildene inni meg og omkring
meg av den harmoniske og fredfulle lykkejul. Den forventningsfulle familie benket rundt bord og
juletre. Gode bilder. Men bare en
liten del av virkeligheten.
”Vi advarer mot sterke bilder,”
lyder det fra TV-skjermen. Og så
følger det bilder, ikke fra ﬁlmstudio, men fra det virkelige livet.
Med virkelige mennesker i rollene.
Det er godt å bli advart mot å bli
uforvarende voldtatt av virkeligheten i sofakroken vår. Så snur vi oss
litt vekk eller kikker som ungene
gjennom ﬁngrene, vi prøver å se
bare litt.
Forrige jul lærte mange av oss
et nytt ord: Tsunami. Og det ble
ikke med det.
De sterke bildene er blitt mange
dette året. Orkaner og regnskyll
og nye jordskjelv har rystet oss.
Flyktningeleirer og AIDS-ofre gir
oss nye sjokk. Vi advarer mot
sterke bilder..
Kanskje vi skulle advares mot den
falske idyll også? Alle uekte bilder
av jula. Med kunstig harmoni og
karikaturer av juleidyll. Det er så
mange sprekker i de bildene, når
vi kommer nært på.

God Jul og
et velsignet
Godt Nytt År
ønsker vi fra Kirkekontoret!

64. årgang

Jeg vil ha en jul som tåler et sant
bilde av livet.
”Hva var det som gikk galt,” sier
sportsreporteren og tvinger spørsmålsstillingen opp i fjeset på den
som har gjort sitt beste. Det er et
bunnfalskt bilde av livet: Livet er
egentlig en seier. Hvis ikke er det
noe som har gått galt!
Livet har alle fasetter. Fra den

smittende glede og sanseløse
livsutfoldelse til de nattsvarte dyp
og den livssmerte som ikke kan
fjernes med enkle grep. Og alle
avskygninger i mellom, med grå
rutine og gode hverdager.
Jeg ønsker meg en jul som tåler
livet slik det er.
Jeg ønsker meg en jul som tegner
Gud, slik Gud virkelig er.
Julen forteller meg om en Gud
som ikke sitter oppe på snorloftet
og trekker i trådene på livets dokketeater. På trygg avstand.
Nei, vi har en Gud som søkte den
eneste løsning: Han delte liv med
oss. Ikke et liksomliv, og derfor
ble det heller ikke en liksomløsning.
Vi så hans herlighet, sier evangelisten om Jesus. I hans herlighet
ligger det håp som holder.
En slik Gud ﬁnner jeg i kirken.
Derfor gleder jeg meg til julen
– også i kirken. Der er det plass
for hele livet mitt. Slik det virkelig
er. Og slik det faktisk ble. Og med
et håp som holder, også når idyllen sprekker.
- og tok bolig i blant oss, og vi
så hans herlighet. Joh 1,14.
Biskop Øystein

2

Træna
alders og
sykehjem
– 20 år!
Den 2. desember kom mange for å feire 20års jubileum til TAS. Typisk norsk
julemat og bidragene gav en veldig
ﬂott og verdig ramme rundt denne festen. Ordføreren Aina Willumsen fortalte
om historien til TAS. Bjarne Jakobsen
kunne muntre opp med vitser. Trond
Vegard Sletten som førte gjennom programmet takket også for maten med en
morsom fortelling. Vi ser ham og noen
av gjestene på bildet. Helse- og sosialsjefen Jan Thomassen takket betjeningen – som også denne kveld viste hvor
ﬂinke de er.
Tormod Laurizen takket beboerne og
den eldre generasjonen for deres liv og
innsats til beste for oss som er yngre.
Kapellanen minnet på, at det er viktig å

vedlikeholde gode
tradisjoner. Jørgen
Nilsen førte med
trekkspillet
sitt
gjennom sangene.
Han
fremførte
også den nordnorske julesalmen av
Trygve Hoff. Tusen
takk for alle som
bidrar med at TAS
er et så ﬁnt sted å
være.
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Tormod Remøy
tlf. 75 09 36 26 – vakt: 415 48 180
Georg Eichsteller
tlf. 75 09 22 11 – vakt: 472 52 192
Chris Eva - tlf. 75 09 36 77 - mob. 954 41 427
James E. Storms – tlf. 75 09 42 63
Gunda B. Edvardsen, tlf. 75 09 15 34

Kirketjenere/gravere:
Annvei Engseth, Bratland: tlf. 75 09 32 30
Tormod Johansen, Lovund: mob. 480 23 097
Karstein Pedersen, Lurøy: tlf. 75 09 37 20 - mob. 975 68 671
Bjørn Tore Ressheim, Sleneset: mob. 950 27 084
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: Helgeland Sparebank: 4513 37 15804

Misjonsfest i Aldersund
Den 4. november feiret
Aldersund menighet en
misjonsfest. Eva Sivertsen
fra Normisjon holdt en ﬂott
andakt med tema om betydningen av misjon. Det ble
både sang og musikk, foredrag med bilder om Aserbajdsjan ved kapellanen, salg
av julevarer og åresalg.
På bildet ser vi Eva Sivertsen og Ruth Sund. Selvfølgelig ble de deilig mat og det
var anledning til å smake på
aserbajdsjansk brød. Både
store og små koste seg. Det

var en ﬂott fest for alle.
Aldersund menighet støtter Merdekan barnehjem
i Baku. Vi ﬁkk inn 5024,NKR. Det er et fantastisk
resultat. Pengene hjelper til
å gi disse barn og ungdommer en mer meningsfullt
hverdag ved å få besøk og
tiltak fra Normisjonsfolk.
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En
uforglemmelig
dag

I anledning Tordis Ånes 90 års
dag, hadde sønnen Trygve med sin
familie arrangert en musikals hyggestund i Lovund kirke til ære for
jubilanten og til stor glede for øyas
befolkning. Medvirkende: Trygve
Ånes, Tor Petter Ånes, Sigrid Brennhaug, Hallvard Ånes, Marte Ånes 8
år, Marianne Ånes og Marie 10 år. En
hel familie, små og store var samlet
for å feire jubilanten med vakker
sang og musikk. Rammen rundt
dagen var helt spesiell, og været var
nydelig. Det at feiringen av dagen
startet i kirken, betydde mye for
Tordis, og jeg vet at hun bærer med
seg denne dagen i sitt hjerte. Dette
ble også for oss en spesiell opplevelse. Vakker sang og musikk rørte
oss i vårt indre, tårene var vanskelige å holde tilbake.
Tordis snakker ofte om de to
oldebarna på 8 og 10 år. De deltok
i sangen sammen med de voksne,
men også alene. Min kommentar til
Tordis etter denne opplevelsen i kirken var – Gud hvor rik du er som
har din sønn og hans familie rundt
deg. Deres sang og musikk som rørte vårt indre, må for deg bety noe
helt spesielt.
Tordis har jeg kjent siden jeg
var liten. Etter at jeg ble voksen og
bosatt på Lovund, har det blitt mange besøk hos henne. Barna våre
har også hatt en god kontakt med
Tordis og Edvard i oppveksten. Minnene er mange og gode. Vi har ledd
sammen men også grått når vi har
mimret om tiden som var – tiden
forsvinner i hast som en drøm, år
etter år iler bort. Tordis er et menneske med livsmot, og en stå på vilje som mange kan misunne henne.
Kirken på Lovund har også fått føle
hennes kjærlige hender, den betydde så mye for henne og Edvard.
Som avslutning vil jeg på vegne av Ulrik og meg takke for at vi
ﬁkk oppleve en slik fantastisk dag
sammen med deg og dine. Opplevelsen i kirken og selskapet med
kaffe og nydelig mat. Sender en
varm hilsen til Trygve og hans familie, samt familie for øvrig. Vi håper
å få oppleve dette enda en gang.
Juleglede og nyttårsfred ønsker vi
dere alle.
Vennlig hilsen
Oddny og Ulrik Jacobsen.

Nytt skolelag
i Lurøy
I høst er det startet nytt skolelag ved
Onøy/ Lurøy skole. De har hatt to samlinger på Stabburet ved Prestegården.
Under samlingene har vi både samtale
om kristne spørsmål og andre ting som
ungdommene er opptatt av, og vi har
mat. Her ser vi noen bilder fra en av
disse samlingene.
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Slekters gang

Gudstjenester

Døpte:

ALDERSUND KIRKE:
25.09.05:
Ragnhild Holand
Foreldre:
Espen Holand og Elisabeth Holand
Faddere:
Marianne Knutsen, Christian Knutsen, Ingebjørg
Dahl, Elisabeth Andersen og Paul Almar Andersen
25.09.05:
Tobias Andre Knutsen Hansen
Foreldre:
Marianne Knutsen og Tore Andre Hansen
09.10.05:
Eirik Rise-Gabrielsen
Foreldre:
Ingeborg Gabrielsen og Jarl Eirik Rise
Faddere:
Anita Mereth Rise, Hege Didriksen, Ole Håkon
Ellingsen og Roy Helge Johansen
MOFLAG KIRKE:
09.10.05:
Jakob Andreas Larsen
Foreldre:
Ragne Beate Furnes Larsen og Per Even Larsen
Faddere:
Kim Blakstad, Jeanette Blakstad, Hilgunn Larsen,
Bjørn Tore Markussen, Espen Pettersen og
Camilla Sinkaberg
LOVUND KIRKE:
20.11.05:
Joseﬁne Berglund Fjellryd
Foreldre:
Linda Fjellryd og Andreas Berglund
Faddere:
Inger Karlsen, Kåre Karlsen, Ingvild Leirset,
Jenny Svensson og Anette Sortland.

Døde gravlagt:
ALDERSUND KIRKE:
30.09.05:
Simon Karstein Jensen
04.10.05:
Otto Johan Andersen
08.11.05:
Alf Bang Jørgensen
LURØY KIRKE:
11.11.05:
Ragnvald Johannessen
15.11.05:
Sigvor Margrethe Johansen
LOVUND KIRKE:
19.10.05:
Emelie Korsgård Nestvold

Ettertanke !Ja, nå er år 2005 på hell, mange ting har skjedd av
glede og sorg. Naturkatastrofer uten ende har rammet
både inn og utland. Dager i uvisshet, redsel, fortvilelse
er mange menneskers hverdag. Veien er så kort fra
glede til sorg.
La oss ta alle med i våre bønner! La oss stoppe opp i
stress og jag, lær og tenke oss om, «Hver eneste Dag».
La oss trøste stille savn. La oss hjelpe der vi kan.
Vi har også på Lovund fått føle sorg og fortvilelse
sammen med mange familier. Det blir så mange «hvorfor», men intet svar. Eldre, kjære og kjente har også fått
sin hvile, deres plass er så ufattelig tom, og savnet så
stort. Minnene skal vi bevare fra den tiden vi hadde
dem her.
Tårene triller nedover kinn,
mens tankene er i sjel og sinn.
En gang vi sammen daglig var,
Et nølende hvorfor, men intet svar.
Selv om årene går og svinner hen.
vil du for livet være min venn.
En dag i det fjerne vi møtes vil,
og gjensidig forstå hvordan det gikk til.
Lyser fred over deres minne.
De beste ønsker til kjente og kjære, og en fredfull Julehelg, og et godt og velsignet Nytt år.
Hilsen Oddny Jacobsen.
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Sted

Tid

18.12

Storselsøy skole 11.00

18.12

Kvarøy skole

14.00

24.12
24.12

Træna kirke
Lurøy kirke

14.00
16.00

25.12
25.12
26.12

Lovund kirke
11.00
Moﬂag kirke
11.00
Aldersund kirke 11.00

31.12

Lurøy kirke

17.00

01.01
08.01
08.01
15.01
15.01
22.01
29.01
29.01
05.02
12.02

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

11.00
11.00
12.30
11.00
16.30
11.00
11.00
17.00
11.00
11.00

12.02

11.00

12.02

Sørnesøy
grendehus
Lurøy kirke

19.02

Moﬂag kirke

12.30

19.02

Træna kirke

11.00

26.02
01.03
05.03
05.03
12.03
19.03
26.03
26.03

11.00
19.00
11.00
12.30
11.00
11.00
11.00

26.03

Lovund kirke
Lurøy kirke
Aldersund kirke
Moﬂag kirke
Lurøy kirke
Træna kirke
Aldersund kirke
Sørnesøy
grendehus
Lovund kirke

02.04
02.04
09.04
09.04
13.04
14.04
16.04

Lurøy kirke
Moﬂag kirke
Aldersund kirke
Selvær kapell
Lovund kirke
Moﬂag kirke
Lurøy kirke

11.00
12.30
11.00
11.00
18.00
11.00
11.00

17.04
17.04

Aldersund kirke 11.00
Træna kirke
11.00

17.00

11.00
17.00

Gudstjeneste

Familiegudstjeneste v/Eichsteller
og konﬁrmantene.
Familiegudstjeneste v/Eichsteller
og konﬁrmantene.
Familiegudstjeneste v/Eichsteller.
Familiegudstjeneste v/Remøy.
Onøy/Lurøy sangkor deltar.
Høytidsgudstjeneste v/Remøy.
Høytidsgudstjeneste v/Eichsteller.
Høytidsgudstjeneste v/Eichsteller.
Neo Cantus deltar.
Kveldsbønn v/Remøy.
Nattverdgudstjeneste v/Eichsteller
Høymesse v/Eichsteller
Høymesse v/Remøy
Høymesse v/Remøy
Nattverdgudstjeneste v/Remøy
Høymesse v/Remøy
Høymesse v/Eichsteller
Familiegudstjeneste v/Eichsteller
Høymesse v/Eichsteller
Familiegudstjeneste v/Eichsteller.
Utdeling av 11-årsbok
Familiegudstjeneste v/Remøy.
Utdeling av 11-årsbok
Familiegudstjeneste v/Remøy.
Utdeling av 11-årsbok
Familiegudstjeneste v/Remøy.
Utdeling av 11-årsbok
Familiegudstjeneste v/Eichsteller.
Utdeling av 11-årsbok
Høymesse v/Remøy
Forbønnsgudstjeneste v/Remøy
Høymesse v/Remøy
Høymesse v/Eichsteller
Høymesse v/Eichsteller
Høymesse v/Remøy
Høymesse v/Remøy
Familiegudstjeneste v/Eichsteller
Familiegudstjeneste v/Eichsteller.
Utdeling av 11-årsbok
Høymesse v/Eichsteller
Høymesse v/Remøy
Familiegudstjeneste v/Eichsteller
Høymesse v/Romarheim
Kveldsgudstjeneste v/Remøy
Pasjonsgudstjeneste v/Romarheim
Høytidsgudstjeneste v/Remøy og
Romarheim
Høytidsgudstjeneste v/Romarheim
Høytidsgudstjeneste v/Remøy

