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Ny hjemmeside
Hjemme
siden er 
oppdatert og 
blitt  riktig så 
bra syns vi 
selv!

Klikk deg 
inn og se 
 hvordan 
hjemme
siden er blitt. 
Vi er ikke 
helt  ferdig 
med all 
informasjon/ 
tekst, og vi 
setter pris 
på tilbake
meldinger.

Chris Eva har hatt hovedansvaret for å få 
denne store jobbe gjort i vinter!

www.luroy.kirken.no
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En avskjedshilsen En avskjedshilsen 
og takk!og takk!

Menighetsblad for  
Lurøy og Aldersund sokn
 LURØY KIRKELIGE FELLESRÅD
 Sentralbord Lurøy 750 91 530 –  
 Telefontid: tirsdag 10 – 14.

Etter vel fire år som sokneprest i Lurøy er det nå tid for meg å 
takke varmt for følget og gi stafettpinnen videre.  Det finnes 
ikke noe sikrere enn at om vi er heldige og blir gamle nok, skal 
vi overlate ansvar og oppgaver til dem som kommer etter oss, 
forhåpentligvis til yngre og mer kompetente krefter enn en selv. 

Første pinsedag blir min siste tjenestedag som prest i Lurøy.  
Det har vært gode år, men de har også vært mye preget av 
pandemien og alle de tilpasninger og endringer som har vært 
pålagt også kirka i denne underlige tida.  Jeg hadde nok ikke 
sett for meg å skulle figurere på YouTube, men de andaktene 
som ble produsert det første pandemiåret vil (visstnok) ligge 
der «til evig tid».  Nå vet jeg riktig nok ikke hvor lang evigheten 
er i det digitale universet.

Så er det mye å takke for.  Gode menneskemøter i alle kretse-
ne.  For meg har kontakten med konfirmantene vært særlig 
meningsfylt; det er utrolig flotte ungdommer som vokser opp 
her, og det er lett å kjenne omsorg for dem og ønske dem alt 
mulig godt videre i livet.  Og ikke minst ønske at det skal være 
mulig for ungdommen å bosette seg og skape seg ei framtid i 
de ulike kretsene i Lurøy.  

Det har også vært veldig fint å møte eldre mennesker, mennes-
ker som har vokst opp i en helt annen type samfunn enn det vi 
lever i nå, og som kan dele stor livserfaring og sterke livsfortel-
linger. De har så veldig mye å bidra med! Selv om jeg har vært 
mest i Lurøy, har jeg også ofte tjenestegjort også både i Alder-
sund og i Træna sokn.  

Så jeg tar farvel med stor takknemlighet for å ha fått være 
prest her disse årene.  Som mange vil vite, har vi hytta vår, så vi 
kommer nok til å treffes framover, selv om min formelle tilknyt-
ning her er over.  

Jeg ber om alt godt for alle og Guds rike velsignelse over Lurøy, 
Aldersund og Træna sokn og alle som bor her. 

Høsten 2021 startet 
Nina og Kari jobben 
med et trosopplærings
prosjekt hvor vi har søkt 
og fått innvilget 150.000 
fra Bispedømmets 
Fond til gjennomføring. 
 Hurra!! Prosjektet vil 
starte opp i 2022 og det 
blir spennende hva vi 
kan få til.
Prestegårdsfjæra på Onøy har 
tidligere gjennom flere år vært 
brukt som et ledd i trosopp
læringsarbeidet i Lurøy sokn, 
ofte i samarbeid med Rødøy 
og Træna/Aldersund sokn. 
Etter noen år i dvale ønsker vi å 
blåse liv i dette frilufts baserte 
tilbudet. I prestegårdsnaustet 
er det lagret noen kajakker, 
noen småbåter og diverse godt 
brukbart utstyr, som venter på 

å bli brukt. For å kunne opphol
de oss der over litt tid og bruke 
området på en god måte er det 
ønskelig med noen fasiliteter. 
Det må etableres en toalettløs
ning og vi ønsker å bygge en 
stasjon/base med grillmulig
heter i gapahuk stil. Slik kan vi 
oppholde oss der over tid og 
uavhengig av værforhold. 
 Det er også en visjon å 
etablere en bibelsk sansehage, 
hvor planter og nyttevekster 
kan dyrkes. Slik kan barna lære 
hvordan man dyrker mat og 
stelle med planter. 
 Vi ønsker å tenke miljø
vennlige løsninger og barna 
skal inkluderes underveis i pro
sessen. Vi håper også å få litt 
hjelp hos frivillige for å komme 
i mål. Det er fortsatt mye som 
må avklares og justeres, men 
vi er godt i gang og gleder oss 
til å holde dere oppdatert etter 
hvert.

Palmesøndag: Jesus rir inn i Jeru
salem, på et esel. Han hylles som en 
konge, men han er ikke den kongen 
som folket venter og håper på.  Selv 
sier han det slik: «Min kongemakt er 
ikke av denne verden».

Skjærtorsdag: Jesus feirer det siste 
måltid sammen med disiplene sine. 
Han vasker føttene deres og innvier 
nattverden, det hellige måltidet.  
Tjeneste og fellesskap med Jesus 
er denne dagens tema.  «Så tok han 
hjertet mitt like etter måltidet takket 
velsignet hjertet og sa dette er mitt 
hjerte som skal banke og brenne for 
alle som ikke trodde det var plass til 
dem rundt bordet her kom for alt er 
ferdig kom det er her du hører hjem
me» (Trygve Skaug).

Langfredag: Dette er den lange 
dagen som ender med at Jesus 
korsfestes og dør. Jesus ble dømt til 
døden av den romerske landshøvdin
gen, Pontius Pilatus. Langfredag er 
en tragisk og sorgfull dag, den dagen 
da Jesus sa: «Det er fullbrakt» før 
han døde på korset.

Første påskedag. Denne dagen er 
største festdagen i kirkens kalender. 
Underet har skjedd: han som var død, 
lever igjen. Døds og kaoskreftene 
har aldri siste ordet.  Jesus er med 
oss gjennom hele livet, og til og med 
i livets mørkeste stunder. 

Nytt gudstjenestehefte i LurøyNytt gudstjenestehefte i Lurøy

Alle som har vært på gudstjeneste i en av Lurøys kirker (Aldersund, Lovund, Lurøy og Moflag) i løpet av mars har fått i 
hånda et nytt gudstjenestehefte, som vi skal prøve ut i perioden fremover. Tanken er at istedenfor å skrive en agenda 
til hver enkel gudstjeneste, skal vi heller ha et fast hefte som inneholder alt menigheten skal si eller synge. Salmene vil 
dere finne på salmetavlene i kirka, slik som  var vanlig før. Vi håper at dette lille heftet kan være en hjelp for aktiv delta
kelse. Gudstjenesten feirer vi sammen! 

Prosjekt – 
Tro og Fjære

En liten vandring gjennom 
påskedagene... Reisen gjennom påsken er en reise 

gjennom mørke og kaos til lys og liv.  
Mange erfarer en slik periode, kan
skje flere i sitt liv, perioder med mye 
mørke, sorg og sykdom. Påskens 
evangelium forteller oss at i Kristus 
er det ingen død. Gud møter oss med 
nærvær og livskraft og nåde og forla
ter oss aldri. 

«Kyrie Eleison Jeg vet ikke hva jeg 
skal tro men nå har jeg lært å ikke 
lete etter levende ting i det som er 
dødt nå har jeg lært at det er plass til 
hele mørket mitt i lyset ditt.» (Trygve 
Skaug) 
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SSlekters ganglekters gang

✁

for Lurøy og Aldersund menigheter
Forbehold om endringer.  

Følg med på annonsering og oppslag.

Døpte:
19.2.2022 
Sofie Eir Danielsdottir Larsen, Lurøy
13.3.2022 
Agnes Fløtten Bostrøm, Lurøy

Døde:
ALDERSUND GRAVPLASS:
14.01.2022  
Hjørdis Johanne Johansen
11.02.2022 
Trond Are Andersen

LURØY GRAVPLASS:
15.02.2022 
Kirsten Helga Hagen 

KONSVIK GRAVPLASS:
21.01.2022  
Berit Alfrida Teigen
21.01.2022 
Bjørnar Osmo

MOFLAG GRAVPLASS:
11.03.2022 
Roy Henrik Sinkaberg

LOVUND GRAVPLASS:
11.01.2022  
Katrine Kristine Thommassen

Dato  Sted 
Mai
08.05.2022 Lovund kirke

17.05.2022 Lurøy kirke

21.05.2022 Moflag kirke

26.05.2022 Aldersund kirke

28.05.2022 Bekkestua

Juni 

04.06.2022 Lovund kirke

05.06.2022 Lurøy kirke

12.06.2022 Aldersund kirke

19.06.2022 Lovund kirke

19.06.2022 Moflag kirke

Juli 

03.07.2022 Stuvland bedehus 
  NordSolvær

4516 3596 311

ALDERSUND SOKN: 
Aldersund kirke 26. mai
Kari Selnes Frogner
Marius Haugen

LURØY SOKN:
Sleneset: Moflag kirke 21. mai
Ingrid Johansen Sinkaberg
Sofie Edvardsen

Indre Kvarøy: Båtmuseet 28. mai
Benjamin Knutsen

LOVUND
Lovund kirke 4. juni
Emelius Kristiansen
Pia Celine Nergård
Norah Myhre Nergård Pedersen
Kristina Edel Lovund

LURØY/ONØY:
Lurøy kirke 5. juni
Amanda Løvdal Djønne
Georg Martin Arntsen
Hallvar Stensland Nystad
Kristoffer Henriksen
Mina Madelen Harr Stücken
Natalie Nordås
Sunniva Chun Nilsen

Konfirmanter  
2022


