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Sommerfugl
i juleland

Fra venstre framme: Tom Egil Nordengen (Dønna), Peter Julander (Rødøy), Georg
Eichsteller (Aldersund og Træna), Gunnar Masvie (Leirfjord), Knut Håkon Nordhaug (Herøy), Olav Rune Ertzeid (Alstahaug). Fra venstre bak: Bjørnar J. Øybekk
(Alstahaug), Finn Rindahl (Nesna), Anders Rosland (Lurøy) Ikke med på bildet
er damene blant prestene: Alice Johansen (prestevikar), Anna Ramskov Laursen
(prostiprest) og Katrin Wiegmann (Tjøtta).
Noen ganger kan det være vanskelig
med navn. For eksempel: Vi har Aldersund, Træna og Lurøy sokn i Lurøy prestegjeld og beﬁnner oss i Nord-Helgeland prosti i Sør-Hålogaland bispedømme. Siden prestene har fått en ny tjenesteordning får prosten lov til å sende
prestene rundt i hele prostiet. Han gjør
det ikke så ofte. Men det kan altså hen-

de at dere møter en prest hos oss som
egentlig bor i Sandnessjøen for eksempel. Noen ganger innkaller prosten til
et tjenestemøte. Slik var det også i slutten av november da nesten alle prester
i prostiet møttes på Rødøy. Møtene er
viktige for å utveksle og inspirere hverandre, holde hverandre oppdatert og ha
kollegafellesskap.

Spennende helg for Onøy/Lurøy skolelag
Kristian Pettersen er skolelagsarbeider i Nordland.
Han besøkte Onøy/Lurøy skolelag 1.- 3. desember.
Det var veldig artig med underholdning, leker, diskusjon, med god mat og god tid.
Kristian informerte om at et skolelag burde ha
3 ingredienser: 1. Gud: Vi har en andakt. 2. Godt:
Vi spiser noe godt. 3. Gøy: Vi har noen konkurranser og/eller leker. I denne helgen lyktes vi, ca. 12
stykker, veldig godt med det. Alle ungdommer fra
8. klasse til 3. videregående kan bli medlem. Du må
ikke bo på Onøy eller Lurøy. Neste gangen skal
vi møtes onsdag, 31. januar, kl. 18.00 – 20.00. Hjertelig velkommen på skolen. Gjerne ta kontakt med
Georg (prest) hvis du skal hentes fra kaia.

Sommerfugleffekten kalles det visst.
“Vingeslagene fra en sommerfugl
i Brasil kan utløse en tornado i
Texas,” sa meteorologen Lorenz i
sin tid.
Det er en fascinerende tanke.
At den umerkelige effekten av en
sommerfugls vingeslag kan inngå
i en kjede av begivenheter som
ender opp med en overveldende
hendelse.
Er ikke jula et eksempel på noe
slikt?
En bitteliten begivenhet i et bittelite land i en bitteliten by i et uanselig hus.
Er det ikke naivt å tro at dette
skulle utløse en verdensbegivenhet?
Er det noe annet en tilfeldighetenes
tilfeldighet som gjorde det til noe
mer?
Noe mer enn en dagligdags fødsel som det er milliarder av i menneskenes historie?
Jo, det er vel naivt.
Og så naivt er det feire jul.
Et vingeslag av sommerfugl i en
fjern tid i en uanselig stall.
Det var englers vingeslag.
Derfor vokste det til verdenshistorie.
Fortsatt kan det vokse til din
troshistorie, historien om din tro.
Ditt kirkebesøk denne jula:
Sommerfugleffekten i ditt liv.
Å gå dit med denne forventning:
Ikke bare å bli berørt av en stemning, men å bli berørt av englevingeslag.
Da blir det ene kirkebesøk fulgt
av ﬂere.
Det kan vokse til en overveldende begivenhet i ditt liv.
Må ha det. Bare må ha det!
Da blir innledningen til juleevangeliet, ditt livs innledning:
Det skjedde i mine dager.
Gledelig jul og takk for fjorten år
sammen!
Biskop Øystein
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Fellesgudstjeneste
i Frikirken på
Lovund
Det er blitt en tradisjon å feire en fellesgudstjeneste på Lovund, der både
frikirken og statskirken deltar. Mange
barn ﬁkk sine 4 – årsbøker, dessuten
hadde vi to barnedåp og kunne kose
oss ved kirkekaffen etter gudstjenesten.
Slike fellesgudstjenester hjelper til å ta
vare på og å bygge ut det kristne fellesskapet som vi har. Vi er veldig glade for
at Lovund frikirke kan drive et så godt
søndagsskolearbeid blant alle barn. Og
at vi virkelig kan møtes til slike gudstjenester. Tusen takk til alle som kom og
til dem som hjalp til at det ble en slik
høydepunkt.

Besøk hos Tappert Forsøk
(Barnehage på Træna)

Noe av de morsomme opplevelsene
som jeg får lov til å ha det er å besøke barnhagene. For barna er åpne og
glade. De stiller masse spørsmål, og så
kan vi synge og leke med hverandre.
Slik kunne jeg også besøke barnehagen

på Træna med sin aktiv gjeng av unger.
Det er ﬁnt at barna våre kan samles på
et barnevennlig sted med andre barn.
Der kan de leke med hverandre og har
voksne rundt seg som gir dem trygghet
og følelsen av at de blir sett og ivaretatt.

Utdrag av et intervju med
”gammel”-biskop Øystein

Menighetsblad
for Lurøy og Træna
UTGIS AV MENIGHETSRÅDENE I LURØY OG TRÆNA
Redaktør: Georg Eichsteller
kapellan@luroy.kirken.no
Kirkekontor Lurøy: Bitten Lunde
tlf. 7509 1530 – fax 7509 1538
Menighetssekretær: Ida Lillevik Buschmann
tlf. 75091534
Treffetid kirkeverge tirsdag – fredag 10.00-14.00
og prestene: for øvrig etter avtale
Kirkekontor Randi Jørgensen
Træna: tlf. 7509 5212 fax 7509 5213
Treffetid: mandag og onsdag fra 09.00
Sokneprest Anders Rosland
tlf. 7509 3626 vakt: 415 48 180
Sokneprest: Georg Eichsteller
tlf. 7509 2211 vakt: 472 52 192
Organist: Chris Eva – mobil: 954 41 427
James E. Storms – mobil: 901 88 941
Kirketjenere/gravere:
Annvei Engseth, Bratland: tlf. 75 09 32 30
Tormod Johansen, Lovund: mobil 480 23 097
Karstein Pedersen, Lurøy: tlf. 75 09 37 20 mobil 975 68 671
Bjørn Tore Ressheim, Sleneset: mobil: 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

Hva har vært det viktigste
for deg i tjenesten din?
— Gi troen videre! Jeg ønsker
at alle skal få et slikt følge
gjennom livet som jeg har fått.
Troen går ikke videre av seg
sjøl. Vi må gi den videre. Og vi
må hjelpe foreldre til å gi troen
videre til barna sine.
Er det en opplevelse
som særlig sitter igjen?
— De store opplevelsene har
stått i kø disse årene. De største opplevelsene er ofte knyttet
til de små stedene. Ofte har
barna formidlet dem. Men et
spørsmål brant seg fast i meg:
Han som rakk opp handa på
skolegudstjenesten og sa: ”Kan
det skje no’ ondt i kirka?” Med
andre ord: Det trygge sted, ﬁns
det? I slike øyeblikk var det
åpent like inn i sjela på et menneske. Han stilte det spørsmål
alle bærer på.

Men kirken er vel
ikke fri for det vonde?
— Bibelen lover oss ikke
et liv fri for det vonde. Den
lover oss et følge gjennom det
vonde. Derfor blir også kirken
et ”spenningens land”, som
biskop Berggrav kalte NordNorge. Også i kirken lever vi
med det uløste. Vi strir med å
ﬁnne felles svar på bibelsyn og
homoﬁlispørsmål. Vi må lære
oss å leve med det uløste og
spenningsfylte. Og klamre oss
til Jesus.
Gleder du deg til å slutte?
— Jeg grugleder meg, hvis det
er noe som heter det. Første
desember er det slutt. Å være
biskop er mye bedre enn sitt
rykte.
Sør-Hålogaland bispedømmekontor, 27.07.2006

Krokodille
Klubben
I løpet av høsten og
vinteren hadde vi 7
samlinger, der unge
”krokodiller” samlet seg
til søndagsskolen. Denne gangen var hovedtemaet: Lignelser. De ﬁre
til ti - åringene hørte
på spennende bibel-

ske fortellinger, laget noe ﬁnt, sang og
sprang og ﬁkk noe godt å spise og drikke. Avslutningen av denne gangen var i
Lurøy kirke ved Lysmessen på 1. advent.
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Intervju med
Anders Rosland

den nye
soknepresten
i Lurøy
Hvem er du?
– Jeg er født i Porsgrunn. Bodde der
i 20 år til jeg begynte å studere. Så
studerte jeg i Oslo i 7 år. Siden har jeg
bodd i Tønsberg og jobbet som prest.
Med en pause. Der var jeg i Fauske. Det
var en ”kjærlighetspermisjon”, for min
kone Kristine jobbet der prest.
– Barn- og ungdomsårene har jeg drevet mye med speiding og friluftsliv,
også med vindsurﬁng blant annet i Barbados og i Danmark, et av de virkelige
gode stedene i Europa og i Stavanger –
der er det like ﬁne bølger som i Hawaii.
– Jeg spiller gitar i fjorten år. Hovedsakelig E-gitar, sammen med kor.
– For ﬁre år siden giftet jeg meg med
Kristine. Vi ﬁkk to barn: Johanne på
snart tre år og Halvard på ett år. Jeg
liker veldig godt å være sammen med
barna mine. Det siste halvåret har jeg
hatt pappapermisjon hjemme sammen
med Halvard. Den tiden har vist meg
mye. Jeg har fått rutiner og oppdaget
hvor mye stort arbeid kvinner har alene
med barna gjennom alle år og opp
gjennom historien. Men først av alt var
det en veldig hyggelig tid.
Har du noen spesielle
interesser som prest?
– Jeg har en spesiell interesse for mennesker som har det vanskelig i livet. De
siste ti årene har jeg drevet mye med
fengselsarbeid og besøkt fanger i Oslo
fengsel gjennom studietiden. Senere har
jeg drevet med besøk av norske fanger,
fengslet i utlandet. Dette arbeidet knyttes opp mot stiftelsen: Kirkens fengselsarbeid. Jeg har besøkt norske fanger i
en av Stalins gamle fangeleir i Russland,
så norske fanger i Tyskland og Spania
og i Sørsamerika, det vil si Peru, Ecuador, Colombia. Dette arbeidet har gitt
meg et viktig perspektiv på hvor viktig
hvert menneske er og deres historie.
Ting er ikke bestandig akkurat som det
ser ut som. For eksempel kan selv den
største kjeltring gråte som et lite barn
når man snakker om følsomme ting.

Bildet er tatt ved innsettelsen den 19.11.2006 i Lurøy Kirke.Fra venstre til høyre:
Prosten Olav Rune Ertzeid, Soknepresten Georg Eichsteller, Soknepresten Anders
Rosland, Leder i Lurøy kirkelig fellesråd Åslaug Finseth
Hva var din motivasjon
til å komme til Lurøy?
– Jeg visste at Helgeland var en vakker
plass på denne jord. Det er masse hyggelige folk og mye ﬂott natur. Og i tillegg nær kontakt med all slags vær. Vi
hadde det bra i Tønsberg. Men så åpnet
det seg en mulighet da Kristine kunne
få jobb på Nesna. Da valgte vi å ﬂytte
til Lurøy.
Har du forventninger
eller forhåpninger?
– Jeg tror Lurøy er et godt sted å være
for en familie. Å jobbe som prest på
en liten plass, tror jeg også, blir veldig
spennende. Jeg gleder meg til å bli
kjent med folk og å være sammen med
dem. Det ser ut som om forventningene
har innfridd.
Er det noe vanskeligheter
som du møter her?
– Eneste vanskeligheten vi har møtt
Fiskar kvinnelaget Knøttan har gitt
midler til innkjøp av møbler til det
nye servisbygget ved Lurøy kirke.
Tusen hjertelig takk! Fiskar kvinnelaget, det er 5-6 damer som samles,
skravler over en kopp kaffe og gjør
håndarbeid. Slik holder de ﬁskerkvinnene kontakt med hverandre og oppmuntrer hverandre. De arbeider for
ting som gjelder lokalmiljøet, til beste
for befolkningen og ﬁskerne.

foreløpig er at vi venter på å ﬂytte inn
i den boligen vi skal bo i. Mange av
tingene våre står lagret i pappkasser og
lagerrom. Det er ofte frustrerende.
Når blir boligen ferdig?
– Vi har ikke fått noe signal om når
boligen står ferdig. Men de som arbeider med gulvene nå, gjør en veldig god
og nøyaktig jobb. Jeg har vært innom
stadig vekk, og de imponerer meg over
måten de jobber på. Men når alt skal
godkjennes i mange ledd, så går ikke
prosessen så fort som vi ønsker. Men
båten har jeg fått ﬂyttet inn i prestegårdsnaustet – og dette er jo et fremskritt.
Da ønsker jeg Guds velsignelse over
arbeidet ditt og håper at du og familien
din kan trives og bosette seg her.
(Georg Eichsteller)

Tidligere har de gitt en lysestake
og den ﬁne lilla stola og messehagel
(klede som presten har på seg under
nattverd) til Lurøy kirke. Dessverre
er det hos Fiskar kvinnelaget Knøttan
slik som hos andre lag at de gamle
dør ut og de unge tar ikke over. Hvis
noen har spørsmål eller vil kontakte
Fiskar kvinnelaget, så er det best å
ringe Herdis Reløy på 75093613.
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Slekters gang

Gudstjenester

Døpte:

TRÆNA KIRKE:
15.10.06
Viljar.
Foreldre: Siw og Jan-Eric Moxness
15.10.06
Jenny Bergine.
Foreldre: Hilde Cathrine og Vegar Bentzen
LURØY KIRKE:
15.10.06
Leah.
Foreldre: Ingrid Nilma og Yngve Bentzen
ALDERSUND KIRKE:
26.11.06
Rebecca Madeleine.
Foreldre: Susanne Henningesen Johnsen og Trond
Arne Nilsen
26.11.06
Noah.
Foreldre: Lisa Mathisen og Kurt-Espen Teigen
LOVUND FRIKIRKE:
26.11.06
Aleksander.
Foreldre: Ingvild Leirset og Ingar Kåre
26.11.06
Malin.
Foreldre: Gro Irene Strande Olsen og Bjørnar
Nergård

Døde gravlagt:
ALDERSUND KIRKE:
02.11.06
Tordis Bratland
LURØY KIRKE:
03.11.06
Jens Martin Trøen
TRÆNA KIRKE:
08.11.06
Mary Kristine Droksås
ALDERSUND KIRKE:
17.11.06
Erling Paul Pedersen

Vi ønsker alle leser
en god og velsignet
advents- og julehøytid!

Mange hilsener fra oss fra kirkekontoret.

Julebord ved
Træna Alders- og
Sykehjem (TAS)
Som så mange andre foreninger i det private og det
offentlige så feiret også TAS jul med et julebord. Det
var en festlig stemning, sang og masse god julemat i
den nyoppussete storstuen. Det er viktig at Træna tar
så godt vare på den eldre generasjonen.

Lurøy prestegjeld desember 2006 – april 2007

DATO

DAG

KIRKE

KL.

17/12
17/12
24/12
24/12
24/12
24/12
24/12
25/12
31/12
1.jan
7.jan
7.jan

3. advent
3. advent
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
1. Juledag
Nyttårs
1.nyttår
Kr. åp.
Kr. åp

14.00
11.00
14.00
16.00
11.00
14.00
16.00
11.00
17.00
11.00
11.00

14.jan
14.jan
14.jan
28.jan
28.jan
4.feb
4.feb
4.feb
11.feb
18.feb
18.feb
21.feb
25.feb
4.mar
11.mar
18.mar
25.mar
1.apr
1.apr
1.apr

1.s.e.åp
1.s.e.åp
1.s.e.åp
3.s.e.åp
3.s.e.åp
Vingårds
Vingårds
Vingårds
Såm.søn
Kr. fork.
Kr. fork.
Askeons
1.s.i.fa.
2.s.i.fa.
3.s.i.fa.
4.s.i.fa.
Maria B.
Palmes.
Palmes.
Palmes

Kvarøy
Nesøy
Træna
Lovund
Aldersund
Moﬂag
Lurøy
Lurøy
Lurøy
Lurøy sykehjem
Alders. Paviljong
Sleneset,
Kløverheimen
Lurøy
Kvarøy
Sørnesøy
Bodø
Sandnessj
Aldersund
Konsvik
Lovund
Lurøy
Træna
Selvær
Lurøy
Moﬂag
Karihaug
Lurøy
Moﬂag
Lurøy
Træna
Selvær
Aldersund

12.30
11.00
14.00
11.00
11.00
11.00
11.00
16.00
11.00
11.30
16.30
11.00
17.00
12.30
11.00
11.00
11.00
20.00
16.30
11.00
11.00

GUDSTJENESTE

Ordinasjonsgudstjeneste

Leirgudstj.

Meditasjonsgudstjeneste

