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Kjære leser!
Vinteren er på vei!

I

skrivende stund er det snø på marka utenfor vinduet. Som søring har
jeg nå skjønt hvorfor det er så viktig
med snø om vinteren. Snøen er et hvitt
teppe som legger seg utover den mørke
jorden og virkelig gjør mørketiden litt
mindre mørk. Skaperverket fornekter
seg ikke. Alt har sin funksjon.
For min del har snøen også en annen
funksjon enn å gi litt lysere dager i mørketiden. Helt i fra barneårene har det
vært artig å base i snøen og bruke ski
og akebrett.
I Januar sist vinter ﬁkk jeg en ﬂott
opplevelse av hva Guds natur har å by
på. Da ﬁkk jeg meg et par turer på Lurøyfjellet med snjobrettet ( som de sier i
øvre Telemark). Bildet er tatt etter nedfarten fra øvre del av Lurøyfjellet mot
sør. Sporet etter brett og skotråkk helt
til topps kan skimtes i bildet. Krampen som preget leggene og lårene vises
ikke.
Jeg takker deg Gud for alle mulighetene du har gitt oss. Selv om ikke alle
trives med de samme gjøremålene har
alle sine muligheter i livet. Grip sjansen.
Kanskje går vi sammen til topps på fjellet neste gang.
Takk Herre Jesus for at du velsigner
oss med skaperverket ditt.
”Gud så på alt det Han hadde gjort, og
se det var overmåte godt.” 1.mos.1,31
Vennlig hilsen
Anders Rosland

KONKURRANSE

Bygge pepperkakehus
Hvis dere går med byggeplaner på pepperkakehus så kan dere være med på
en konkurranse her i bladet. I neste
menighetsblad viser vi bildet av vinnerhuset. Pepperkakehuset kan godt være
modell av et kjent hus i kommunen
eller et fantasihus.

Send bildet enten digitalt pr. mail eller
pr. konvolutt til menighetskontoret
merket ”menighetsblad – konkuranse
nr .4 2007” innen 20. januar.
Juryen er redaksjonen til bladet - send
gjerne smaksprøve fra rivingsarbeidet.
Vinneren blir kontaktet og overrakt en
hyggelig premie.
Red.
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Frivillige
til Moldova
Tekst: Anne-Lise Aurlund

I forrige nummer av Steinkjerringa fortalte Arnﬁnn Hamar
om forberedelsene hans før avreisen med endestasjon i
Moldova. De frivillige skulle være med en buss lastet med
klær, diverse møbler og sykler. Reisen måtte de sponse selv.
Arnﬁnn og de andre måtte tåle en lang busstur. I Ukraina ble
bussen tømt og lasten satt på et lager. Det var ikke gode nok
veier i Moldova for å kjøre bussen videre. Lageret var enkelt
og stort, men Arnﬁnn reagerte på stigen deres som var paller
de hadde satt opp på hverandre. Det så halsbrekkende ut.
Spesielt når de klatret opp på pallene for å legge saker og
ting helt øverst. Det var ingen normal stige og ingen truck
av noe slag. Fra lageret i Ukraina blir sakene så spredt til
menigheter i Moldova og Ukraina for videre formidling. Det
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kjøres visstnok ﬂere slike busser i året til Ukraina, men også
til andre land, som Hvit-Russland og Estland.
En av to menigheter de besøkte i Ukraina lå på landsbygda.
Arnﬁnn ble positivt overrasket over den gode mottagelsen.
De skinte som solstråler, spesielt den ene jenta strålte…
Pastoren der var en tørrlagt alkoholiker, gift med en kjekk
dame og hadde vært rusfri i 10 år. Rundt menigheten var det
lite bebyggelse og store åkrer. Fortsatt var det mest vanlig
med hest og kjerre, veiene var ikke de beste for bilkjøring.
Arnﬁnn bruker store ord når han beskriver menneskene han
møtte; ”solstråler”, ”glade kristne ” og ”helt utrolige”. De
hadde et møte i friluft der de alle stod i ring, ba og sang.
Arnﬁnn ﬁkk være med hjem til en av de som arbeidet i
byen, menigheten de besøkte der. Med sine ekstra kilo var
han redd han skulle ødelegge trappen; plankene gav etter i
det han skulle inn i huset. Det var en ﬂott ung kvinne med
tre pene barn, et bilde av barna hang på veggen. To av barna
gikk på skole og den tredje var hjemme. Hun ﬁkk overlevert klær. Kvinnen levde under enkle forhold. Hun var forlatt
av mannen, en alkoholiker. En vannslange utenifra var deres
eneste vannkilde og de hadde ikke varmt vann. De hadde en
enkel primus for å lage mat, samt en kjele. Det var ett par
slitte tepper og få møbler. Arnﬁnn ble imponert over hvordan hun taklet tilværelsen og hvordan hun sørget for sine
tre barn. Når han forteller om dette besøket blir han sittende
å se fremfor seg, antagelig tilbake der han var.

UTGIS AV MENIGHETSRÅDENE

Kirkekontor Lurøy: Tirsdag – torsdag:
kl.10.00 – 14.00
tlf. 75091530 fax 75091538
Giro: 4513.37.15804
For akutte henvendelser: Ring : 415 48 180
Kirkekontor Træna: tlf. 7509 5212
fax 7509 5213
Kirkevergen i Træna Randi Jørgensen
tlf: 75095212
Menighetssekr. i Lurøy: Ida Lillevik Buschmann
tlf. 75091534
sekr@luroy.kirken.no
Kirkevergen i Lurøy Bitten Lunde
tlf: 75091530
kirkeverge@luroy.kirken.no
Organist: Chris Eva
mobil: 954 41 427
Kantor: James E. Storms
mobil: 901 88 941
Soknepresten i Lurøy: Anders Rosland
tlf. 75093626
sokneprest@luroy.kirken.no
Sokneprest i : ta.sokneprest@luroy.kirken.no
Træna og Aldersund
Kirketjenere/gravere:
Annvei Engseth, Bratland: tlf. 7509 3230
Tormod Johansen, Lovund: mobil 480 23 097
Karstein Pedersen, Lurøy: tlf. 7509 3720 mobil 975 68 671
Bjørn Tore Ressheim, Sleneset: mobil: 950 27 084
Ruth Lomøy, Sleneset tlf. 7509 4216
Asbjørg Ludviksen, Træna: tlf. 7509 5183

Redaktør: Anders Rosland
sokneprest@luroy.kirken.no
Redaksjon: Staben på kirkekontoret

Arnﬁnn har god humor og ler lett. Da var det ikke til å undre
seg over at det ble en del latter, mildt sagt, da de i Moldova
oppsøkte det eneste hotellet i nærheten, kom til resepsjonen
og ble stående å se på at de sløyet ﬁsk og skar opp løk, på
disken. Han ler bare han tenker på det.
Menighetene som blir besøkt har et samarbeid med et bønnesenter i Trøndelag, drevet av Håkon Fagervik. Han var
selv til stede under en samling hvor han ble behørig feiret
siden det var hans bursdag. Bønnesenteret arbeider nå med
å restaurere et gamlehjem om til et barnehjem. Ute var det
en stor hage og epletrær. Visstnok de beste eplene Arnﬁnn
har smakt.
Vi takker Arnﬁnn for å ha delt noen av hans mange opplevelser og ønsker han lykke til videre
i tjeneste.
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Bli med på leir på Karihaug

http://www.impulsweb.no

Prestesituasjonen
fremover
Den 27. november var det intervju med
søkerne til soknepreststillingen i Træna/
Aldersund. Intervjuet ble avholdt i Bodø
og tilsetting skjer den 5. desember
i Sør Hålogaland bispedømmeråd.
Menighetsrådene og prosten har uttalt
seg om søkerne, men bispedømmerådet
står fritt til å velge hvilken kandidat de
vil. Det er to kandidater; en kvinne og
en mann.
Når det gjelder oppstart for ny
prest vil det avhenge av hvor lang
oppsigelsestid
vedkommende
som
takker ja til stillingen har.
Vi ønsker uansett den nye presten
velkommen på nyåret og gleder oss til
samarbeidet.
I noen måneder vil nok prestetjenesten fortsatt bære preg av vikarer.
Vi er takknemlig for tjenesten de utøver
i Lurøy Aldersund og Træna sokn.
Red.

Hvert år arrangeres det ﬂere barneleirer
for barn i 1.-7.klasse på Karihaug (ACTA
- barn og unge i Normisjon og NMS U),
og ungdomsleirer på ulike steder i
Nordland (ACTA, NMS U og Laget).

For våren 2008 er
følgende datoer satt:
8.-10.februar: Barneleir (1.-4.klasse)
15.-18.mars: Vinterweekend i Bodø
(Ungdomsskolen og
videregående)
4.-6.april:
Yngresleir (5.-7.klasse)
13.-15.juni: 4.-7. klasseleir
I tillegg er det også Impuls (tenåringskonferanse i Trondheim) 25.-27.januar
og Skjærgårds Music & Mission (Risøya
utenfor Tvedestrand) 29.juni-6.juli.
-Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg!
Har du spørsmål:
kontakt Anne Brit Sukka
Tlf 48 99 66 98

IMPULS
Impuls i Trondheim, 25.-27. januar 2008.
Impuls er en ungdomskonferanse med
Jesus i sentrum og er lagt opp for alle i
konﬁrmantalder og oppover.
Vi ønsker også å invitere ungdomslederne deres til «Lederdagene 08» som
arrangeres i etterkant av Impulskonferansen 27.-28.januar i Salem Menighet.
Vi ønsker å se ungdomsarbeid bli fellesskap som fungerer bibelsk. Mye kan
skje i løpet av en helg, men hverdagen
er viktigst. Når vi kommer sammen som
ledere og søker Gud, vil vi bli forandret.
Og får Gud forandre oss, vil det forandre arbeidet vi leder. Derfor inviteres
du til IMPULS Lederdager. Mer info om
dette ﬁnner dere i vedleggene og etter
hvert her www.impulsweb.no.
Med vennlig hilsen
Karoline Giske Sandnes
Impulskoordinator Trondheim
Jørn Arild Sæther
Promoansvarlig

Grønne menigheter er i Skuddet!
Begrepet grønn menighet er et av
resultatene fra Kirkemøtet i 1996.
Bjørgvin
Bispedømmeråd
startet
forut for Kirkemøtet et arbeid for
å engasjere menighetene i miljøog rettferdsspørsmål. Fra august
1996 og til februar 1998 nådde
prosjektet ”Tro for livet” ut til ca
2500 menighetsmedlemmer i hele
bispedømmet. Etter dette prosjektet ble
det i 1999 opprettet en ressursgruppe for
det videre arbeidet. Gruppen innledet
et samarbeid med Miljøheimevernet
i Hordaland og Korsvei Bergen om
prosjektet ”Grønne menigheter”. Mars
2001 ble det ansatt en prosjektleder
i 40%stilling med Miljøheimevernet
som arbeidsgiver og Ressursgruppa
for miljø og rettferd i Bjørgvin som
faglig referansegruppe. Senere har det
blitt opprettet ressursgrupper i ﬂere
bispedømmer og i 2003 kom turen til
Sør-Hålogaland bispedømme. Deres
hovedfokus er havmiljø og kystkultur,

og andre aktuelle spørsmål som for
eksempel rettferdig handel, WTO(World
Trade Organisation) og lokalprodusert
mat. Ressursgruppen skal via en
miljøkontakt i menighetene bidra
til ideformidling, nyheter nasjonalt,
nettverksbygging osv.
En grønn menighet består av en
miljøgruppe som skal arbeide med
miljø- og rettferd (eks. fattigdom).
Menighetene får en liste over 50
punkter de kan krysse av, 25 tiltak
må velges. Lurøy menighet har som et
eksempel tenkt å bruke menighetsbladet
for å formidle stoff om miljø, forbruk
og rettferd. Et annet tiltak er å ha en
temagudstjeneste med vekt på miljø
i hver krets. Et tredje tiltak vil være å
velge lokalt produserte matvarer når
slike ﬁnnes.
Et arbeid i startprosessen og et ønske
om engasjerte sjeler!

Lurøy menighet ønsker å søke om
å bli en grønn menighet. Da påtar
de seg samtidig et ansvar for å lage
en handlingsplan, forslag til tilak
og å få nedfelt en arbeidsgruppe.
Arbeidsgruppen skal ha ansvar for å
følge opp tiltakene. Det er mange tiltak
som kan diskuteres og arbeides med.
Det er en kontinuerlig prosess som
krever oppfølging over ﬂere år. Til det
kreves det engasjerte innbyggere og en
arbeidsgruppe. Det er ikke nødvendig
å være fast kirkegjenger for å delta,
men være engasjert i miljøet rundt oss,
samtidig som vi skal ha et blikk på
verden, fattigdom og rettferd.
For de som har lyst til å vite mer om
kirkens miljøengasjement; www.kirken.
no/miljo eller www.gronnhverdag.no
De som evt. har lyst til å være med i en
arbeidsgruppe kan ringe tlf: 90744725,
miljøkontakten; Anne-Lise Aurlund.
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Gudstjenester

Slekters gang

Lurøy prestegjeld 1. kvartal 2008

Døpte:

LOVUND KIRKE
Henrik Johan Korsgård
Nestvold
06.10.07
ALDERSUND KIRKE
Marius Haugen
07.10.07
ALDERSUND KIRKE
Hanna Elise Jansvik
Sprangerud
07.10.07
LURØY KIRKE
Brage Rye Antonsen
14.10.07

Vigde:
TRÆNA KIRKE
Ann-Mari Holmen &
Espen Michaelsen

06.10.07

Døde:

DATO

KL.

KIRKE/DAG

1.jan.

11.00

Lurøy sykehjem – Høymesse

6.jan.

11.00

Aldersund Paviljong – Høymesse

6.jan.

11.00

Træna – Høymesse

13.jan.

11.00

Lurøy – Familiegudstjeneste

20.jan.

12.30

Moﬂag – Familiegudstjeneste

27.jan.

11.00

Lovund – Familiegudstjeneste

27.jan.

11.00

Nesøy kirke – Familiegudstjeneste

27.jan.

14.00

Kvarøy – Familiegudstjeneste

3.feb.

11.00

Aldersund – Familiegudstjeneste

3.feb.

16.00

Konsvik Bedehus – Familiegudstjeneste

3.feb.

11.00

Selvær – Høymesse

3.feb.

17.00

Træna – Høymesse

6.feb.

17.00

Lurøy – Forbønns-gudstjeneste

10.feb.

11.00

Lurøy – Høymesse

17.feb.

12.30

Moﬂag – Høymesse

LURØY KIRKE
Herulf Buschmann

12.10.07

24.feb.

11.00

Lovund – Høymesse

LURØY KIRKE
Tordis Aslaksen

16.10. 07

24.feb.

11.00

Nesøy kirke – Høymesse

LOVUND FRIKIRKE
Karlof Thomassen

23.10.07

2.mar.

11.00

Aldersund – Høymesse

MOFLAG KIRKE
Torgeir Moﬂag

2.mars

11.00

Træna – Høymesse

23.10.07

9.mars

11.00

Lurøy – Høymesse

LURØY KIRKE
Inger Ivarsen

26.10.07

16mars

12.30

Moﬂag – Høymesse

MOFLAG KIRKE
Jorunn Pernille Risvær

20mars

18.00

Lovund – Nattverds-gudstjeneste

16.11.07

KONSVIK BEDEHUS
Sverre Norbjørn Jensen

21mars

11.00

Aldersund – Pasjonsgudstjeneste

20.11.07

23mars

11.00

Lurøy – Høytidsgudstjeneste

LOVUND KIRKE
Henry Johan Edvardsen

20.11.07

23.mars

11.00

Træna – Høytidsgudstjeneste

Sangjentene
i Lurøy kirke
Den 14 oktober deltok sangjentene på
gudstjenesten i Lurøy kirke og var med
på å sette et ﬂott preg på gudstjenesten.
Sangjentene består av: Marthe Ertzeid,
Solfrid Johansen og Margrethe Johansen.
Alle tre bor i Sandnessjøen og reiste til
Lurøy sammen med prost Olav Rune
Ertzeid som også ledet gudstjenesten
denne dagen. Musikk er viktig for gudstjenesten og disse tre jentene sang
ﬂere sanger. Det var en del folk i kirken den dagen og ﬂere av barna danset
mens jentene sang.

