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74. årgang

Tor B Jørgensen

Et lys til
åpenbaring
Det er gamle Simeon som
snakker slik. Han var en
gammel mann. Klar til å
dø. Han ble ledet til tempelet da Maria og Josef
kom med sitt nyfødte
barn dit slik skikken var.
Det ble en gledens dag.
Han fikk se Jesus. Og da
hadde han sett alt han
lengtet etter.
Jula er fulle av synsinntrykk. Koreografien
er blitt omfattende. Nye
elementer dukker stadig opp i feiringen av denne lysfesten. Av og til kan en undres på om den store stjerna blir
borte, selv om vi fortsatt har stjerner i de fleste juletretoppene. Det bekymrer meg ikke så mye om det kan bli i
overkant mye «stæsj».
For den som ønsker å se Jesus-barnet, har mye å hente
i det store julemysteriet: At Gud har trådt inn i vår verden som et sårbart menneskebarn. Jesus gråt helt sikkert
denne store dagen i tempelet. For Jesus ble omskåret slik
skikken var. Jesus var et virkelig menneske. Og samtidig
var han det store guddommelige lyset. Simeon skjønte
nok ikke alle konsekvensene. Men han skjønte nok. Den
nye tid var kommet. Guds lys ble synlig for alle som vil se
– i Jesus Kristus.
Midt råd for julefeiringa er: Gjør som Simeon! Se etter
Jesus. Lytt etter han i alle de vakre tekstene, i alle de
vakre melodiene. Se etter han i alle illustrasjonene, i alle
bildene og forestillingene.
Og jeg er sikker på at du skal få se han!
PS. Simeon var kommet til sitt livs ende. Det visste
han. Jeg er kommet til enden på min tjeneste og skal i
år feire jul et annet sted i Nordland/Sør-Hålogaland. Det
er vemodig. Men lyset fra åpenbaringen i julebudskapet
er det samme. Det får livet til å henge sammen tross alle
endringer.
VELSIGNET JULEHØY MED BØNN OM FRED PÅ JORDA

Foto: Kari-Ann Dahl Stangen, Helgelands Blad.

Ny sokneprest

1. oktober tiltrådte Anna Ramskov Laursen som vikar for
Anders Rosland. Mange har allerede stiftet bekjentskap
med Anna, der hun har tidligere har vikariert og derfor er
godt kjent med området. Vi fra staben byder Anna hjertelig velkommen!
MW
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Juleandakt ved Anna Ramskov Laursen, fung. sokneprest, Lurøy

«Jeg var fremmed ...»

D

et har vært et spesielt år. Flyktningestrømmen til Europa har vært den største siden 2.
verdenskrig. Mange har også funnet veien
til Norge, og det vil utfordre vår medmenneskelighet, nestekjærlighet og evne til å inkludere i lang
tid framover. Men det aktualiserer også en side ved
juleevangeliet som ikke er så kjent, nemlig at Jesus
og foreldrene hans en kort periode var flyktninger i
Egypt.
Historien er slik: Etter Jesus var født i Betlehem,
kom noen vismenn fra Østen til kong Herodes i Jerusalem. De var stjernetydere og hadde sett i stjernene
at en kongssønn var født. Nå ville de gi gaver til barnet. Herodes ble svært urolig, for han hadde ikke fått
noen sønn. Han sendte dem til Betlehem , for det var
varslet i gamle skrifter at en stor konge skulle fødes
der. Og så ba han dem komme tilbake og fortelle om
de hadde funnet barnet. Da de ikke kom, skjønte
han at de hadde funnet barnet, men ikke ville fortelle ham det. Han sørget da for at alle guttebarn under
to år i Betlehem ble drept. Men innen da hadde foreldrene til Jesus blitt varslet om at de måtte flykte,
og de dro til Egypt. Det er tankevekkende hvor lite
verden har forandret seg på 2000 år.
Denne historien skal fortelle oss noe om at Gud
identifiserer seg så mye med flyktninger at hans
sønn selv ble flyktning på jorden. For fremmede
og flyktninger har eksistert til alle tider, og de har

bestandig vært i en svært utsatt og sårbar situasjon.
Gang på gang oppfordrer da også Bibelen oss til å
vise medmenneskelighet og nestekjærlighet overfor
den fremmede. Selv sa Jesus til noen: «Jeg var fremmed, og dere tok imot meg.» Til andre: «Jeg var fremmed og dere tok ikke imot meg.» Og begge parter
undret seg over når de hadde gjort dette. «Det dere
har gjort mot en av mine minste søsken, har dere
gjort mot meg,» svarte Jesus.
Å vise medmenneskelighet og nestekjærlighet er
ikke det samme som å gi oppholdstillatelse til alle
som ber om det. Men det handler om hvordan vi
møter og behandler dem av våre medmennesker
som akkurat nå er flyktninger. Og så handler det om
hvordan vi tar imot den fremmede iblant oss, uansett
om han eller hun kommer fra Syria, Afghanistan,
Polen eller fra et annet sted i Norge eller Skandinavia.
Det er jul. Vi skal igjen høre det fantastiske budskapet om Guds store kjærlighet til mennesker, som
blir synlig i barnet som fødes i Betlehem, mens
englene sang håp: «... fred over jorden blant mennesker Gud har glede i.» Er det da denne jula og dette
året vi skal åpne hjerte og hjem for en flyktning eller
fremmed, og slik ta imot han som kommer til oss
i jula? Han som sier: «Jeg var fremmed og dere tok
imot meg»?
Gledelig jul!

Ungdom i Oppdrag besøkte Træna
We are three students at Nortun Disipleship Training School (DTS) that is run
by Youth with a Mission.
(From the left on the picture) Sarah
from Norway (19), Rhema from USA
(22), Tanner from Costa Rica/USA (19)
Youth with a Mission is a crosschur-

chal missionorganisation that fokuses on knowing God and making him
know. Our DTS has an Outdoor Adventure focus, this means we have weeks
of teaching alternated with outdoor
trips such as cannoing, caving, hiking.
We get the opportunity to experience
God both in the teaching
and in his creation. One
of our main fokuses is
evangelism and spreading Gods love. As a way
of putting our classroom

Lysvåken i
Træna
og Aldersund

learning into practice, we came to Træna to get to know the pepole of this
island and share Gods love with them!
We spendt most of our time helping out
with classes and hanging out with the
amazing children and youth of Træna.
We were really blessed by the love and
acceptance you gave us. We had such a
great time getting to know the people
here better and are excited for coming
back to your beautiful island in April!
God bless you

Har du lyst på å overnatta i kirken
din? Så bli med på Lysvåken. Det foregår i Træna kirke den 30.-31. januar
og i Aldersund kirke 5.-6. mars. Hold
øye med invitasjonen, som kommer i
det nye året!
Vennlig hilsen Marianne Wagner
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Lysmesse i
Aldersund kirke
Igjen i år feiret vi lysmesse i Aldersund
kirke, der konfirmantene deltok. I år
bidrog damegruppen LAKK - Line,
Aslaug, Kristin og Kristin - med vakker

sang, og det ble
en stemningsfull
adventskveld i
kirken, der vi
også fikk besøk
av en del av folkene fra asylmottaket.
MW

Konfirmantene
og LAKK
- fotograf Marianne Wagner.
Konfirmantene
bærer inn lys fotograf Bente
Sørholm.
Siwarot tenner
adventskransen
- fotograf Marianne Wagner
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Avskjed med
Randi Jørgensen
Randi Jørgensen har sagt opp sin
stilling som kirkeverge i Træna
for å gå over i pensjonistenes rekker. Hun har hatt stillingen siden
april -97. Da startet hun i stillingen med 30%, som ble utvidet til
50% i -98 da kirkebøkene kom til
kommunen. Kontoret var først på
gamle rådhuset, så ble det flyttet
til gamle helsehuset før det endelig kom til det nye rådhuset. En
stor utfordring har vært arbeidet
med økonomi og regnskap som
har vært vanskelig å få på plass
til rett tid. Største utfordringen
har nok vært å få reparasjon og
vedlikehold av kirka utført, den
er gammel og alt arbeid skal
godkjennes av riksantikvaren.
Her har Randi fått god hjelp av
teknisk etat på kommunen. Randi
synes hun har hatt stor glede av
jobben som kirkeverge og har
satt stor pris på kontakten med
kommunens befolkning i sorg og
glede. Vi ønsker Randi lykke til
som pensjonist og takker så mye
for arbeidet og omtanken hun
har hatt.
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Slekters gang

Gudstjenester
for Lurøy, Træna og Aldersund menigheter

Døpte:

Forbehold om endringer. Følg med på annonsering og oppslag.

Aldersund kirke:
4/10: Gunnar Hansen Fordal
27/11: Ingrid Olea Hansen

dato/mnd

Lurøy kirke:
11/10: Jenny Kristine Hågensen - Guravik
Konsvik bedehus
11/10: Nicoline Iversen Mathisen
11/10: Live Mathisen Hopstad
Lovund kirke:
15/11: Leo Emanuel Johansen Frisk

Døde:
Lurøy kirke
Leif Lund 			

30.10.2015

Aldersund kirke
Kristian Johan Aasvik
Gunhild Ranheim

16.10.2015
20.11.2015

Ved familiegudstjenesten i Træna kirke den 25.
oktober ble det delt ut bøker til både 4-åringer og
6-åringer. Konfirmantene hjalp til.
Fotograf: Bent Are Jakobsen

Flaggstang i
Træna kirke

DESEMBER
16
20 4.s.i adventstiden
20 4.s.i adventstiden
23 Lille julaften
		
24 Julaften
24 Julaften
24 Julaften
24 Julaften
24 julaften
25 Juledag
26 2. juledag
JANUAR
10 2. s i åpenb.tiden
17 3.s i åpenb.tiden
24 Såmannssøndag
24 Såmannssøndag
30 Kristi Forkl.dag
31 Kristi Forkl.dag
FEBRUAR
6 Lørdag
7 Fastelavnssøndag
14 1.s.i fastetiden
14 1.s.i fastetiden
21 2.s.i fastetiden
21 2.s.i fastetiden
28 3.s.i fastetiden
28 3.s. I fastetiden
MARS
5 Lørdag
6 4.s.i fastetiden
13 Maria Budsk.dag
13 Maria Budsk.dag
20 Palmesøndag
20 Palmesøndag
24 Skjærtorsdag
25 Langfredag
27 Påskedag
28 2. påskedag

KIRKE

KL.

GUDSTJENESTE

Selvær
Sørnesøy
Kvarøy
Sykehjemmet
Onøy
Aldersund
Moflag
Træna
Lurøy
Lovund
Lurøy
Lovund

17.30
11.00
15.00

adventsgudstjeneste
Julegudsjeneste
Julegudstjeneste

11.00
10.3013.00
14.00
16.00
11.00
12.00

Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Lekmannssamling
Høytids-gudstjeneste
Høytids-gudstjeneste

Alderspavilj.
Lurøy
Lovund
Moflag
Træna Sykehjem
Træna

11.00
11.00
13.00
17.00
10:30
11.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Konfirmantundervisning
Aldersund
11.00
Lurøy
11.00
Kvarøy
17.00
Lovund
13.00
Moflag
17.00
Selvær
11:00
Træna
16:00

Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Lysvåken, Aldersund
Aldersund kirke
Konsvik bedehus
Nord Nesøy
Lovund
Moflag
Lurøy
Aldersund
Lurøy
Træna

Familiegudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste

11.00
11.00
14.00
13.00
17.00
17.00
11.00
11.00
12.00

Før påske i år fikk vi tilbud fra Teknisk sektor at de kunne sette opp
flaggstang ved kirken. Det var Gunn og Ole Johnny Olsen som ville gi
flagg og flaggstang i gave til Træna kirke.
Menighetsrådet takket ja til gaven og bestemte hvor den skulle
plasseres. Tusen hjertelig takk til Gunn og Ole.
Træna Menighetsråd

