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Nina Bentzen ble satt inn 
som trosopplæringsmedar-
beider i Lurøy sokn søndag  
5. des.i Lurøy kirke.
Stillingen har vært vakant en periode, 
så det er svært kjærkomment at Nina 
har tatt på seg denne oppgaven. Hun 

hadde prekenen i gudstjenesten den-
ne andre søndagen i advent sammen 
med ei gruppe barn som hun er 
begynt å arbeide sammen med.

Ungene framførte også et par flotte 
sanger. 

Nina ønskes varmt velkommen som 
medarbeider i Lurøy menighet, og 
vi ønsker henne lykke til og all vel-
signelse med arbeidet blant barn i 
menigheten

Adventstiden ble markert med kon-
sert i Lurøy kirke, onsdag 8. des.
 Onøy/Lurøy sangkor presenterte 
et variert repertoar, med nordnorske 
viser og musikk av John Rutter og 
Jonas Fjeld i tillegg til julesanger.
 Konserten hadde fått som tittel 
‘Konsert i mørketida’, og Trine Sand-
vær leste tre dikt av Helge Stangnes 
som handler om denne spesielle 
årstiden. 
 Kantor Christopher Eva spilte 
orgelmusikk og brukte både pipeor-
gelet og det nye digitale orgelet som 
nå er blitt intonert og gjort i stand.

Andre søndagen i advent ...Andre søndagen i advent ...

Konsert i mørketidaKonsert i mørketida
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Nyåret – ei tid for ettertanke, for å stoppe 
opp. Hvordan har det vært for deg, for oss, 
det året som nå er over? Hvordan vil det 
bli, det året som ligger foran? 

Vi har bak oss et år med ulike grader av 
nærhet og glede, av gode opplevelser, av 
meningsfylt arbeid. Av kjærlighet. Som 
fellesskap har vi et år bak oss med pande-
miens opp- og nedturer; vi har måttet lære 
oss å leve med det som kjennes utrygt 
og det som ikke kan endres. Vi har lært å 
utfolde oss her vi er, i nærmiljøet. 

Om hver av oss hadde skrevet et brev om 
hvordan dette året har vært, ville brevene 
våre vært veldig forskjellige. Kanskje du 
har hatt tidenes mest fantastiske år, med 
liv og lykke og godhet rundt deg. Kanskje 
har du opplevd sykdom eller ensomhet 
eller smertelige tap, kanskje har du vært 
nær ved å gi opp. Kanskje har du kjent at 
det er noe du må slåss for. 

Eller kanskje har året vært mest på det jev-
ne. Uansett står hver og en av oss nå med 
hver vår bagasje foran det nye året. Hva 

skal legges bort – hva skal vi ta med vide-
re? I den kristne tradisjonen snakker man 
om et kjærlighetsfylt tilbakeblikk – et som 
skal hjelpe oss å skjelne mellom det som 
er viktige og mindre viktig i livet og på den 
måten hjelpe oss å orientere oss framover.

Et slikt blikk er ikke alltid så lett å se seg 
selv med, men om man husker at man er 
rommet av Gud og båret av Gud, kanskje 
man kan prøve? Gud som kjenner oss bed-
re enn vi kjenner oss selv. Han er hjemme i 
oss også når vi selv er på vidvanke. 

I denne nyårstida kan vi minne hverandre 
om at vi ikke er aleine, aldri noensinne 
aleine, og at Gud som skapte oss, holder 
oss tett inntil seg og i fred, alltid, ønsker 
oss velkommen hjem. Han som gjennom 
profeten Jeremia sier:

”For jeg vet hvilke tanker jeg har med 
dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulyk-
kestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.
Et velsignet nytt år til hver især! 
Hilsen Kari

Nina Bentzen
37 år fra Onøy

Hei, jeg heter Anders Marstrander og er 
oppvokst i Oslo, gift med Silje og har 4 barn. 
Vi flyttet til Lovund for 6 år siden, og vi tri-
ves veldig godt med øylivet her ute. 

Jeg jobber i dag i Kystinkubatoren, men 
har også tatt på meg en liten stilling som 
kirketjener i Lovund kirke. På fritiden så 
trives jeg godt i seilbåten, elsker å utforske 
den fantastiske kysten som vi har her på 
Helgeland. 

Jeg spiller også fiolin, og har spilt sammen 
med organisten Chris ved ulike anledninger 
i kirken. 
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Eit nytt år
la seg over det gamle

eit lett lag av nysnø
ein duk av ljos
over berrfrost og skare
over alt livs
sprukne hud

det dreiv forbi
i ein augneblink av sanning
det berre kviskra over markene
sveva gjennom skogholta

la seg til ro
som ei uventa von
som ung nåde
over ei gamal jord

Fader Arnfinn Haram,  
O.P. (1948-2012)
fra diktsamlingen  
Babylonsk harpe

Anders  
Marstrander
oppvokst i OsloJeg gleder meg til å skape aktivitet for barn og unge. Jeg 

håper å kunne bidra til å bygge et aktivt trosopplæringmil-
jø også i samarbeid med andre sokn. 

Naturen og lokale ressurser vil stå i fokus. Min motivasjon 
er å skape en positiv relasjon mellom Kirken og familien, 
det er også en drivkraft at barn og unge skal få lære de 
mange viktige budskap som følger i bibelhistorien. 

Her er et stort potensiale for å ta i bruk nye metoder for 
å gi et gammelt og tidløst budskap nytt liv. Barna er vår 
viktigste ressurs for fremtiden.

Nyttår 2022 Lurøy kommune –
en raus samarbeidspartner 
for Lurøy kirkelige fellesråd
Over mange år har 
kommuneadminis-
trasjonen og våre 
lokalpolitikere sørget 
for gode rammevilkår 
for fellesrådet. Hvis 
vi sammenligner oss 
med fellesråd i Nord-
land ligger vi helt på 
topp i kommunalt 
tilskudd og tjenes-
ter som kommunen 
utfører for oss. 
Tilskuddene gjør at vi kan 
ha drøye 3 stillinger totalt 
fordelt på 6/7 personer, i 
tillegg til to prestestillinger 
og to trosopplæringsmed-
arbeidere som lønnes av 
DnK. Tilskuddet sikrer 
også god drift av felles-
rådets to kirker i Aldersun-
det og på Lurøy, og vi kan 
også være med å sikre drif-
ten av de private kirkene på 
Lovund og Moflag. 

Som eneste ansvarsom-
råde får ikke fellesrådet 
nedtrekk neste år. Og i 
fjor vedtok kommunesty-
ret å bruke 1 750 000 på 
nødvendig vedlikehold av 
Lurøy kirke. Det er midler 
fordelt over fem år som 

skal bidra til bla. ny bord-
kledning og nye vinduer 
med tilhørende detaljer.

Vi er så heldig å ha en kir-
kerrestauratør, Per Anders 
Gran, på øya som gjør job-
ben i kirkekontorets regi. 
Og i skrivende stund er vi 
ferdig med del en rundt 
hovedinngangen.
I høst feiret vi 50 års-
jubileum for Aldersund 
kirke med en hel helg med 
aktiviteter. De siste årene 
har vi fått ekstra tilskudd 
på flere millioner til nød-
vendig vedlikehold på tak, 
vegger, vinduer, trapp og 
asfaltering.

En del av avtalen med 
kommunen er tjenester 
som ytes. Det er i hoved-
sak hjelp fra teknisk etat, 
som hjelp til planlegging 
og gjennomføring av ulike 
praktiske oppdrag. 

Ofte er det hjelp ved begra-
velser, men også sommer-
vedlikehold på de fleste av 
våre gravplasser tar mye 
tid i sommerhalvåret. Vi 
opplever et godt samar-
beidsklima og får god hjelp 
året rundt.

Utdeling av barebøkerUtdeling av barebøker
I Konsvik 
bedehus 

får Magnus 
Haugen si 
4-års bok. 

Mamma 
Nina følger 

med.

I Lurøy kirke 
ser vi Trygve 
og Jenny 
som har fått
6 årsbøker.
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for Lurøy og Aldersund menigheter
Forbehold om endringer.  

Følg med på annonsering og oppslag.

Døde:
ALDERSUND GRAVPLASS:
29.10 Jørn Cato Rise
02.11 Leif Vatne
05.11 Agnes Theodora Gregersen
LURØY GRAVPLASS:
26.10 Arne Leonard Edvardsen
12.11 Kato Johan Johansen

Dato  Sted Begivenhet 
Januar
2/01/22  Aldersund OMS

9/01/22  Lurøy kirke 

16/01/22  Lovund kirke 
  Moflag kirke

23/01/22  Konsvik OMS

Februar
6/02/22  Aldersund kirke

13/02/22  Lurøy kirke

20/02/22  Lovund kirke 
  Moflag kirke

Mars
6/03/22  Aldersund kirke

13/03/22  Lurøy kirke

20/03/22  Lovund kirke

20/03/22  Moflag kirke

April
3/04/22  Bekkestua

10/04/22  Lovund kirke Palmesøndag  
  Moflag kirke   

14/04/22  Aldersund kirke Skjærtorsdag 

15/04/22  Lurøy kirke Langfredag 

17/04/22  Lurøy kirke Første påskedag
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Annveig Engseth
har i høst takket av som kirketjener i Alder-
sundet etter mange års innsats.
 Helsa er ikke som før og mange år med 
 tunge tak har satt sine spor. 
 Fellesrådet takker for innsatsen og håper  
du får det bra i årene fremover. 
 Fellesrådet har invitert på avslutnings-
lunsj i lag med menighetsrådet og deler ut 
gavekort og blomster.

Kirkekontoret takker 
DALAN VEKST AS 
for vannkanner på Lurøy  
gravplass!

Til våren 2022 kommer nye 
vannkannebenker fra Bra Pro 
AS med feste og kran på alle 
 gravplassene i kommunen.

Juleevangeliet blir opplest av Marius Haugen 
og Kari Selnes Frogner under skoleguds-
tjenesten før jul.
Prest Kari Nedgård og kantor Chris Eva er med.

Skolegudstjeneste i 
Konsvik Bedehus


