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Takk for meg!
Nyttårsaften går mitt 15
måneder lange vikariat
som sokneprest i Lurøy
ut, og Anders Rosland
kommer tilbake. Jeg vil
gjerne få takke for denne tiden. Den har gitt
meg mange fine møter
med mennesker og
med natur og vær. Det
har vært flott, og jeg
har trivdes godt. Med
ønsket om en god jul og
Guds velsignelse over
menighetene i Aldersund, Lurøy og Træna.
Anna Ramskov Laursen,
fung. sokneprest Lurøy

Høsttakkefest i Træna kirke
I Træna kirke ble det 23. oktober utdelt bøker til 4- og 6-åringene. Det var også
Høsttakkefest, og Mette Eline hadde med lidt godt til kirkekaffen.
(Fotograf Ida Buschmann)

75. årgang
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Kan det være Gud?
Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes`
juleandakt

H

istorien om barnet lagt i en krybbe i en
stall i Betlehem for over 2000 år siden skal
snart igjen lyde fra kirker og forsamlingshus. I
julesanger og juletradisjoner møter vi det gamle
budskap.
Noen oppfatter historien som en rørende og vakker beretning det er fint og samles om, en god
tradisjon som holder vår kultur sammen. Og det
er en funksjon av denne gamle fortellingen.
Men fortellingen om barnet i krybben er så mye
mer, i den er så mange sider av menneskelivet
gjemt.
Maria og Josef var fattige småkårsfolk fra utkanten Nasaret. Fortellingen rommer den fattige og
den som er utenfor.
Maria og Josef omsluttet barnet med kjærlighet, med en mors ømhet og en fars trygghet. Fortellingen
rommer kjærlighet.

Juleevangeliet slik Lukas forteller:
Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser
Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.
2 Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius
var landshøvding i Syria. 3 Og alle dro av sted for å la
seg innskrive, hver til sin by.
4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea,
til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og
ætt, 5 for å la seg innskrive sammen med Maria, som
var lovet bort til ham, og som ventet barn. 6 Og mens
de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og hun fødte
sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i
en krybbe, for det var ikke husrom for dem.
8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på
marken og holdt nattevakt over flokken sin. 9 Med ett
sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet
lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor
glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere
en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12 Og
dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som
er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen
omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og
sang:
14 «Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»
15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til
himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til
Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren
har kunngjort for oss.» 16 Og de skyndte seg av sted og
fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben.
17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt
dem om dette barnet. 18 Alle som hørte på, undret seg
over det gjeterne fortalte. 19 Men Maria tok vare på alt
som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 20 Gjeterne
dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt
og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Gjeterne som kom inn fra markene omkranser barnet og
familien i stallen. Senere kommer vismenn langveis fra
også dit. Fortellingen rommer det grenseløse menneskelige fellesskap.
Stallen var ikke et godt sted å være. Antagelig mye mer
kummerlig enn mange av de bilder som er malt av den.
Dette var det eneste sted som var åpent for den lille familien. Fortellingen rommer utestengelse og isolasjon.
Kort tid etter fødselen måtte Maria og Josef ta barnet med
å flykte til Egypt. Herodes ville drepe barnet. Historien
rommer flukt og terror, redsel og hjemløshet.
Englene sang om en stor glede, en glede for hele folket.
Her var det ingen forskjell, dette barnet skulle betyr noe
for alle, gi noe til alle. Fortellingen rommer alle typer
mennesker.
Jesusbarnet i krybben var et under, slik alle barn som
blir født er et under. Men englenes forkynnelse sa at han
også var Guds sønn. Det gjør underet, mysteriet, det uuttømmelige i tilværelsen enda større. Fortellingen rommer
undringen over underet.
Fortellingen kommer til oss med ord til våre menneskelige fellesskap, ord om at det ikke skal være grenser
mellom oss, men at alle mennesker har verdi slik de er.
Dette perspektivet på julefortellingen utfordrer vår politikk, vår livsførsel, våre prioriteringer.
Fortellingen kommer til oss med ord om å være gjestfri,
ta imot den hjemløse og den som er på flukt fra terror og
fare, slik Jesus og familien var. Midt i vår velstandsfulle
julefeiring er denne historien en dyp dyp utfordring til
oss. I den hjemløse ser vi en avbildning av Jesus.
Fortellingen kommer til oss med bud om kjærlighet, vist
oss i Maria og Josefs kjærlighet til barnet, vist oss i Guds
kjærlighet som kom som et lite barn inn i vår verden, slik
englene sang om.
Fortellingen kommer til oss med underet.
Da er det kanskje mer enn en gammel fortelling vi ser og
hører? Er det ikke Gud vi ser? En Gud som kommer dit
vi er, midt i vår verden og deler alt med sin skapning. En
Gud som rommer alt det menneskelige. En Gud for alle
tider. En Gud for alt folket.
Er det ikke Gud vi ser?
Velsignet jul!
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Julehilsen fra Albania
Hei, mitt navn er Jorid og
jeg er fra Træna, men jeg har
bodd i Albania siden 1993.
Jeg er gift med en amerikaner
som jeg traff her nede, vi har
tre tenåringer og jobber med
Ungdom i Oppdrag.
Mye har skjedd i dette landet siden det ble åpnet for
omverden i 1991 etter nesten50 år med hardt kommunistisk styre. Albania var det

første landet i verden som
erklærte seg atheistisk! Det
vil si at alle religioner ble forbudt, kirker og moskeer ble
ødelagt eller omgjort til museer, og i ordboken stod det:
Gud - er død!
Å leve under ett slikt regime setter dype spor i et folk,
og det vil ta flere generasjoner før de får ristet det av
seg. Tilliten til hverandre ble
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Familien
Spiecker.
Couple
cards.
ødelagt, da alle spionerte
på hverandre, og enda i
dag så ser vi at folk har veldig vanskelig for å stole på
hverandre noe som også
påvirker familien i en stor
grad. Kanskje er vi ikke alltid klar over hvilken rikdom
vi har hatt i Norge ved at
samfunnet har vært bygget
på kristne verdier, vi ser det
motsatte her, og ser hvilken fattigdom det fører med
seg, ikke bare materialistisk,
men også i relasjoner.
Gud skapte familien, og
ekteskapet er rammen som
gir trygghet til våre barn,
den beste gaven vi kan gi
dem er mors og fars kjærlighet og overgivelse til
hverandre. Guds uendelige
kjærlighet til oss er grunnlaget for alt det vi gjør her.
Vårt motto er: »Et forandret
Albania, en familie ad gangen!« Vi tror at sunne familier styrker samfunnet, derfor fokuserer vi på familiearbeidet.
I disse dager lanserer
vi noen som heter Couple
Cards, det er et redskap
for å hjelpe par til å styrke kommunikasjonen seg i

mellom på en kreativ og gøy
måte. Å sette ord på sine
følelser er ikke alltid lett,
men disse kortene hjelper
en med det. Et av kortene
sier: »Vårt forhold er mye
viktigere for meg enn de tingene vi kragler om.« Kortene
er bygget på Bibelske verdier som det å elske din neste
som deg selv. Dårlig kommunikasjon er ofte roten
til mye trøbbel. Vi alle kan
lære, ingen av oss er perfekte, men ved å investere
i vårt forhold så setter vi et
eksempel for de som kommer etter oss.
Takk for de gavene vi har
fått gjennom offer i Træna
kirke, og takk for at dere
ber for oss og arbeidet vi
gjør her.
Rikitig god jul til dere alle!
Hilsen familien Spiecker i
Albania
Ønsker man å støtte
Team Albania eller ta kontakt
til det, kan man henvende seg
her: Team Albania, Nordbøveien 4, 3790 HELLE
Tlf.: 35 98 82 93 Kontonr.: 2655 60 65453 mail:
teamalbania94@gmail.com
Marianne Wagner
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Gudstjenester

Slekters gang

for Lurøy, Træna og Aldersund menigheter

Døpte:

Træna:
23.10 Emely Mogård Sørvik
Lovund:
16.10 Bjørn-Ketil Gregersen Edvardsen

Tusen
Hjertelig
Takk!
I tradisjon tro, pynter vi hvert år
kirkene våre med juletre til advent
og jul.
For at vi skal få dette til er vi
avhengig av frivillige i bygdene.
På Lurøy Kirke har vi i mange år
nå fått Juletreet fra Indregården
og Bent Harald Sund,
mens i Aldersund Kirke er det
Åslaug og Edgar Finseth som har
stått for treet de siste årene.
Dette er noe vi i Lurøy Kirkelige
Fellesråd og menigheten setter stor
pris på, og vil med dette rette en
stor takk til dere for dette."

Forbehold om endringer. Følg med på annonsering og oppslag.
dato/mnd

KIRKE

DESEMBER
4 2. s.i adventstiden
11 3.s.i adventstiden
18 4.s.i adventstiden
		
23 Lille julaften
24 Julaften
		
		
		
		
25 1. juledag
26 2. juledag

Aldersund
17.30
Lurøy
11.00
Sørnesøy
11.00
Kvarøy
15.00
Sykehjemmet Onøy
11.00
Aldersund
10.30Moflag
13.00
Træna
14.00
Lurøy
16.00
Lovund		
Lurøy
11.00
Lovund
11.00

JANUAR 2017
1 Kristi Åpenbaringsdag
8 2. s i åpenbaringst.
Alderspaviljongen
15 3.s i åpenbaringst.
Lurøy
22		
Lovund
Moflag
29		
TAS
Træna
FEBRUAR
4 Lørdag
5
12
19
		
26
MARS
5
12
19
		
26

KL.

GUDSTJENESTE

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

11.00
11.00
13.00
17.00
10.30
12.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste

konfirmantdag
Aldersund
Lurøy
Lovund
Moflag
Selvær
Træna

11.00
11.00
13.00
17.00
11.00
16.00

Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Aldersund kirke
Lurøy
Lovund
Moflag
Selvær
Træna

11.00
11.00
13.00
17.00
11.00
16.00

familiegudstjeneste
familiegudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste

God Jul og
Godt Nytt År!

