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LysVåken i Lurøy kirke

Foto: Trine Sandvær
Lørdag 8. november var det klart for
LysVåken i Lurøy kirke. Ledere og
ungdomsledere var i gang allerede kl.

Gylne
øyeblikk
Det tas mange bilder i jula. Vi vil fange
inn de gylne øyeblikkene. De vi vil
huske når festen er over. De vi vil ha
med oss videre for en gang å kunne
se tilbake på og mimre. ”Sånn” var det
den gang”.
Jula er et gyllent øyeblikk. I sitt
innerste vesen så å si. I sin opprinnelse. Vi har ikke noen bilder av det

15.00. Kl. 16.00 kom alle deltagerne,
og så gikk det slag i slag frem til midnatt med ulike aktiviteter. Natten ble

tilbragt sovende rundt alterringen. Vi
hadde gode støttespillere i foreldre og
frivillige i løpet av kvelden og natten,

som skjedd i en stall i byen Betlehem.
Det var før fotograﬁets tid. Før viktige
begivenheter kunne fanges inn av et
kamera.
Men vi har bilder skapt av fortellingen som evangelisten Lukas har gitt
oss. Om Josef og Maria, om reisen fra
Nasaret, om den ubeleilige fødselen,
om stallen og om hyrdene – englene,
og sangen. Det er mange detaljer vi
ikke kjenner til. Detaljer vi gjerne skulle ha kjent. Detaljer som et fotograﬁ
ville ha avslørt.
Men vi vet det var et gyllent øyeblikk. Et historiens dreiepunkt. Øyeblikket som forandret historien. Da er
det kanskje bare godt å ha et kortfattet
ordbilde. Det åpner for fantasien.
Det er fascinerende å se hvor mange
kunstnere som er blitt inspirert av
dette øyeblikket. Samtidig utfordrer det

vår egen fantasi til å skape våre egne
bilder. Hva Guds nærvær betyr for oss
– i dag.
For barnet som ble født i det gylne
øyeblikket ga et nytt innhold til ord
som tro, håp, kjærlighet, fred, forsoning, nåde og frihet. Ja, han var selv
ordet, sier Johannes i sitt juleevangelium. Han har gjort det gylne øyeblikk
levende for alle tider.
Og Ordet ble menneske og tok bolig i
blant oss,
Og vi så hans herlighet, en herlighet
som den enbårne Sønn har fra sin
Far, full av nåde og sannhet.
Biskopen hilser menighetene
i Sør-Hålogaland og ønsker
en velsignet julehøytid!
Biskop Tor B. Jørgensen
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LysVåken i Lurøy kirke
og på gudstjenesten søndag deltok LysVåken
gjengen med sang og dramatisering. Konﬁrmantene hadde også ulike oppgaver. Ida
Buschmann (tuba), Daniel Buschmann Larsen (trommer) og Chris Eva (piano) utgjorde
for anledningen et band som spilte til ﬂere av
sangene i gudstjenesten. Det ble en ﬂott opplevelse, og alle gjorde en imponerende innsats! Tusen takk til LysVåken gjengen, foreldre, frivillige, musikere, konﬁrmanter og alle
andre som bidro! Her kommer noen stikkord
fra deltagerne: artig, spennende, sove i kirka,
god pizza, morsom ﬁlm, gøy med taubane,
kjempeartig.
LysVåken ble også arrangert i Aldersund kirke. Les mer om dette arrangementet på http://www.ranablad.no/nyheter/article3911731.ece. Trænas arrangement kommer
vi tilbake til i neste nummer.

Foto: Trine Sandvær
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Bygge pepperkakehus?
I fjor hadde vi en vellykket
”pepperkakehusbyggekonkurranse”. Nå kommer
en ny sjanse! Hvis dere går
med byggeplaner så sett i
gang, ta et bilde av bygget
ditt og send digitalt pr. mail
ta.sokneprest@luroy.kirken.
no eller pr. konvolutt til Lurøy

kirkekontor innen 18. januar.
I neste menighetsblad viser
vi bildet av vinnerhuset. Pepperkakehuset kan godt være
modell av et kjent hus i kommunen eller et fantasihus.
Vinneren blir kontaktet og
overrakt en hyggelig premie.

Konﬁrmasjonsåret
i Lurøy og Træna
Konﬁrmasjonsåret i Lurøy og
Træna er nå godt i gang, og
vi har en ﬁn gjeng med konﬁrmanter! Vi har valgt å samle
alle sammen på noen lengre
økter i løpet av året, og første
samling var i september. Samling nummer to måtte vi dessverre avlyse pga av dårlig vær,
men vi håper været blir bedre
på neste samling som blir 31.
januar. Samling nr. 3 blir 28.
februar. Konﬁrmantene deltar
på Fasteaksjonen tirsdag 31.
mars, og vi skal på week-end.
I løpet av konﬁrmasjonstiden
deltar konﬁrmantene på mini-

mum 8 gudstjenester, på de
ﬂeste av disse får konﬁrmantene ulike oppgaver som å
lese tekst, hjelpe til under dåp
og nattverd, ønske velkommen eller lignende. I løpet av
året skal konﬁrmantene også
gjennomføre 10 tjenestetimer. Her gjelder det å gjøre
noe for andre. Det kan være
spesielle oppdrag knyttet til
gudstjeneste f. eks spille et
instrument, være hjelpeleder,
besøke noen på sykehjemmet
osv. Tjenesteoppgaver avtales
med prestene. Ta godt i mot
konﬁrmantene våre!

Tips
Er det informasjon du savner i menighetsbladet?
Kanskje lurer du på noe som vi kunne skrevet om?
Ta kontakt med redaksjonen ta.sokneprest@luroy.kirken.no
eller tlf. Lurøy 75 09 15 32.
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Fasteaksjonen Tidligere Lurøy2009
prest gir ut bok
Når vannet stiger på øya Manushmarar, og ﬂommen
river bort grunnen under innbyggernes hus og hjem,
kaster Asha (17) seg i en båt for å berge folk og fe.
Midt i den store elva Brahmaputra nord i Bangladesh ligger sandøya Manushmarar. De 20 000 innbyggerne er vant til ﬂommen som kommer hvert år.
Men på grunn av klimaendringene har den blitt både
større og sterkere de siste årene. Og konsekvensene
er dramatiske. Når elva stiger, borer vannmassene seg
inn i sanden og river med seg store biter av øya.
- Flommen i fjor var den største jeg kan huske å ha
opplevd. Mange naboer mistet husene sine og alt de
eide. Det var vondt å se, forteller Asha (17). Den unge
jenta er med i en av ungdomsgruppene på øya som
trår til i redningsarbeidet når det er ﬂom.

Reddet folk fra taket
Asha forteller at vannet nådde henne helt opp til
hodet under fjorårets ﬂom. Ungdommene måtte bruke
båter for å redde folk som hadde klatret opp på taket
og ropte etter hjelp.
- Vi slet med å ﬁnne nok båter til å redde dem,
men til slutt ﬁkk vi heldigvis fraktet alle til et trygt
sted. Deretter dro jeg hjem og hentet all maten vi hadde for å gi den til barna. De var både redde og sultne,
sier Asha.
I fjor døde hundrevis av mennesker i vannmassene
i Bangladesh, og nesten en million mennesker mistet
hjemmene sine.

Sammen mot klimaendringer
Kirkens Nødhjelp støtter både treplanting og sikring
av hus på sandøyene i Bangladesh. Partnerorganisasjonen RDRS (Rangpur Dinajpur Rural Service) organiserer dessuten grupper som forberedes til aksjon
når katastrofen rammer. Noen får ansvar for ﬂomvarsling, andre driver redningsarbeid og gir førstehjelp til
skadde. Det er én av disse gruppene Asha er med i.
- Jeg er forberedt på at det blir ﬂere redningsoppgaver på meg fremover, konstaterer Asha. Hun håper
at nordmenn gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
i mars vil være med å redusere utsiktene til enda ﬂere
ﬂommer.
- Hvis vi kan stanse klimaendringene, vil livet bli
tryggere for oss her på øya, sier den unge jenta.

FAKTABOKS:
Klimaendringer i Bangladesh
• Man regner med at klimaendringer fører til mer
langvarige ﬂommer og hyppigere tørkekatastfrofer i Bangladesh.
• De største ﬂommene legger opp til to tredeler av
landet under vann.
• Bangladesh er et av verdens fattigste og tettest
befolkede land. Folk har begrensede ressurser til
å tilpasse seg klimaendringene.
• Frem mot år 2100 kan havstigning legge 18 prosent av landet under vann og gjøre store områder
ubrukelig for jordbruk fordi saltvann trekker inn i
jordsmonnet.

Mange av
leserne kjenner Øystein
Braaten som
var sokneprest i Lurøy
for noen år
tilbake. Nå
er Braaten
sokneprest
i Stranda og
har skrevet en
personlig bok
om egen trosreise og egne
erfaringer som
vagabond og
pilegrim. I
boka «Den blå
månes dal» er
rammen 1970tallet med
hippiekultur
og en politisk
og religiøs
brytningstid. Unge fra Vesten
valfarter til India i hopetall, og
mange kommer tilbake med
nye tanker og idealer. 16 år
gammel melder Braaten seg ut
av statskirken, og boka tar for
seg hva som skjer frem til han
blir 26 år gammel. Forfatteren
reiser blant annet til Peru for
å ﬁnne et hemmelig kloster i
Den blå månes dal. Under en

strabasiøs fjellvandring, hvor
han nesten må bøte med livet,
møter Gud ham. Dette blir
hans store vendepunkt i livet.
I et intervju med NRK Møre
og Romsdal forteller Braaten at
han alltid har vært nysgjerrig
på livet og på verden; noe som
også har bidratt til en religiøs
lengsel. Han håper boka kan
formidle viktige erfaringer, få
leseren til å stille de viktige
spørsmålene i livet og hjelpe
oss til å noen
av svarene.
Boka vant nylig
Emmausprisen; en litterær
pris som tildels
bøker som «på
en fremragende
måte formidler
og aktualiserer
kristen tro og
kristne verdier».
Boka kan bestilles fra bl. a.
Verbum forlag:
http://www.
verbumforlag.no.
Hele intervjuet
med Øystein
Braaten kan
leses her: http://
www.nrk.no/
nyheter/distrikt/
more_og_romsdal/1.6261895.
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Gudstjenester

Slekters gang
14.des
21.des
21.des
24.des

Døpte:
Aldersund kirke:
Emilijan Andre Mile Dragic 12.10.08

Lurøy kirke:
Sunniva Chun Nilsen

09.11.08

Træna kirke:
Anette Melody Kristiansen

05.10.08

Begravelser/Bisettelser:
Aldersund kirke:
Ottar Martin Hellervik

14.11.08

Konsvik Bedehus:
Eva Østrem
Robert Harald Olsen

07.11.08
14.11.08

Moﬂag kirke:
Sylvia Hansine Martinussen 17.10.08
Anna Helene Jakobsen
31.10.08
Hans Dahl Hansen
14.11.08

Lovund:
Edvarda Karoline
Thomassen

18.11.08

Træna kirke til
Husøy kirkegård
Randi Elin Holmen

08.10.08

Træna kirke til
Holmen kirkegård
Rigmor Holmen

18.11.08

Bisettelse Lurøy kirke:
Arna Kristiansen

14.11.08

Rettelse:
Fra Lovund frikirke til
Lovund kirkegård
Signe Marie Edvardsen

Lurøy prestegjeld desember 2008 og 1. kvartal 2009

20.08.08

God Jul
til alle!

3.s.i advent
4.s.i advent
4.s.i advent
Julaften

Moﬂag
Nesøy (Nord)
Kvarøy
Aldersund
Moﬂag
Træna
Lurøy
25.des 1. juledag
Lurøy
26.des 2. juledag
Lovund
28.des S. etter jul
Nesøy (sør)
31.des Nyttårsaften
Lurøy
01.jan 1. nyttårsdag
Lurøy sykehjem
04.jan Kr.åp.dag
Alderspaviljongen
11.jan 1.s.e.Kr.åp.dag Lurøy
Lovund
18.jan 2.s.e.Kr.åp.dag Moﬂag
25.jan 3.s.e.Kr.åp.dag Nesøy (Nord)
Kvarøy
Træna
01.feb Vingårdss.
Aldersund
08.feb Såmannss.
Lurøy
Lovund
15.feb Kr.forkl.dag
Moﬂag
22.feb Fastelavnss.
Selvær
Træna
Nesøy (nord)
Konsvik Bedehus
01.mar 1.s.i faste
Aldersund
08.mar 2.s.i faste
Lurøy
Lovund
15.mar 3.s.i faste
Moﬂag
22.mar Ingen gudstjeneste
29.mar 5. s.i faste
Træna
Generelt gjelder: Følg med på oppslag.

17.00
11.00
14.00
10.30
11.00
14.00
16.00
11.00
11.00
11.00
17.00
11.00
11.00
11.00
11.00
12.00
11.00
14.00
11.00
11.00
11.00
11.00
12.00
11.00
17.00
11.00
16.00
11.00
11.00
18.00
12.00

Lysmesse
Adventsgudstjeneste, 11årsbok
Adventsgudstjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Romjulsgudstjeneste
Nyttårsgudstjeneste
Høymesse
Høymesse
Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste, 11 årsbok
Familiegudstjeneste, 11 årsbok
Familiegudstjeneste, 11 årsbok
Familiegudstjeneste, 11 årsbok
Høymesse
Familiegudstjeneste, 11 årsbok
Familiegudstjeneste
Høymesse
Høymesse
Familiegudstjeneste, 11 årsbok
Familiegudstjeneste, 11-årsbok
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Høymesse
Kveldsgudstjeneste
Høymesse

11.00 Høymesse

Idédugnad
i januar
Menighetene i vårt prosti har fra
høsten 2008 fått midler til innføring av trosopplæringsreformen.
Menighetene i Lurøy, Nesna,Træna
og Rødøy (LUNTRØ) er en samarbeidsenhet, og vi skal samarbeide
om å utvikle trosopplæringsplaner
der noe kan være felles og der noe
tilpasset den enkelte menighet. En
lørdag i januar ønsker vi å samle
ﬂest mulig fra Nesna, Lurøy, Træna
og Rødøy til en idédugnad og innføringskurs. Trosopplæringsreformens mål er at alle døpte skal få
en: Systematisk trosopplæring som
fremmer kristen tro, gir kjennskap

til den treenige Gud og gir hjelp
til livsmestring og livstolkning for
aldersgruppen 0-18 år, uansett funksjonsnivå.
Lørdag 17.januar blir det idedugnad på Torshavn med deltagere
fra Luntrø. Vi trenger mange hoder
som sammen kan tenke høyt om
hvilke aktiviteter og tilbud som
passer i vår samarbeidsenhet. Vi er
interessert i å høre hva du tenker.
Har du noen ideer, ønsker, forslag?
Ta kontakt med kirkekontoret eller
send en mail til ta.sokneprest@luroy.
kirken.no.

