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Det er 50 år siden Preben (den gang 
 Larsen) reiste som predikant på Helge-
land for Indremisjonsselskapet. Etter 20 
år i organisasjonen, 10 år som redaktør 
og radiosjef i barnebladet SALTO og 
Kristen riksradio og til slutt 18 år som 
informasjonssjef i NSB, er han tilbake til 
det han definerer som Norges vakreste 
kystlinje.
Da han sluttet i jernbanebransjen uttalte han at 
det var hans erfaring at flere ville høre om togene 
som står enn om Jesus som kommer. I dag er han 
billedkunstner og kommunikasjonsrådgiver, men 
inviterer nå kystfolket til kunstutstillinger i henhold 
til smittevernreglene i Træna, Aldersund og Lovund. 
Han vil også lære konfirmantene å male, da det er 
kjent for kunstnere at hånden vet noe som øyet ikke 
ser. Mest av alt gleder han seg til å formidle påsketi-
dens budskap og å høre helgelandsdialekten igjen. 

Lurøy menighet 
fikk i 2020 laget 
ei krybbe som ble 
tatt i bruk i Lurøy 
kirke i adventstida.  
Den var en sentral 
dekorasjon under 
opptaket av jule-
andakten fra Lurøy 
kirke, som ble lagt 
ut på YouTube.  Det 
er Knut-Magnus 
Hagen, Onøy, som 
er kunstneren bak 
dette verket. Menig-
heta gleder seg over 
den vakre krybba 
og ser fram til at 
den kan brukes i 
advents- og juletida 
i årene framover.

Preben Colstrup prestevikar

Julekrybbe
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KIRKEKONTORET   tlf. 750 91 530
Kirkeverge: Morten Aspdal Olsen  tlf. 951 22 438 
 e-post; kirkeverge@luroy.kirken.no
Menighetssekretær: Sissel Reløy tlf 750 91 530  
 e-post; sekr@luroy.kirken.no 
Sokneprest Lurøy: Kari Nedgård  tlf. 750 91 531 /  
           970 03 476 
 e-post; sokneprest@luroy.kirken.no
Prestevikar i Aldersund:   tlf. 750 91 532 
 Preben Colstrup         916 53 500 
 e-post: ta.sokneprest@luroy.kirken.no
Kantor Lurøy og Aldersund: Chris Eva  tlf. 750 91 533 /  
           954 41 427 
 e-post. chris.eva@luroy.kommune.no
Kirketjenere: 
Lurøy kirke: Dagfinn Johansen  tlf.  900 16 391
Aldersund kirke: Aslaug Selnes Frogner  tlf.  916 63 679
Kontaktpersoner: 
Konsvik Bedehus: Solrun Hopaneng  tlf.  959 79 278
Kvarøy: Ida Knutsen   tlf.  900 81 644
Nesøy: Henny Nilsen  tlf.  750 96 713

Redaksjon:  
Staben på  
kirkekontoret.

Kontonummer  
for gaver til  
menighetsbladet:  
4750.38.25798

VIPPS:
Lurøy kirkelige fellesråd  51 74 37
Lurøy menighetsråd  12 01 29
Aldersund menighetsråd  12 01 25

Kunstutstilling 
til støtte for din lokale menighet ved 
Prestevikar Preben Colstrup 

Malerier – akvarelle r - pasteller 
Tr

Kunst

Træna kirke: Lørdag 27. februar kl. 1600-1730 og søndag 28. februar kl. 1200-1300 
Aldersund menighetssal: Lørdag 6. mars kl. 1100-1500 og søndag 7. mars kl. 1300-1400 

Kunstutstilling 
til støtte for din lokale menighet ved 
Prestevikar Preben Colstrup 

Malerier – akvarelle r - pasteller 
Tr

Kunst

Træna kirke: Lørdag 27. februar kl. 1600-1730 og søndag 28. februar kl. 1200-1300 
Aldersund menighetssal: Lørdag 6. mars kl. 1100-1500 og søndag 7. mars kl. 1300-1400 

Den 3.oktober i år er det 50 år siden Alder-
sund kirke ble innviet. Det vil vi markere med 
en festgudstjeneste denne dagen, som også 
i år faller på en søndag. Nå vil selvsagt de 
gjeldende regler i anledning pandemien få 
betydning, men vi håper på at det skal gå an 
få en fin feiring. Også andre ting er planlagt i 
jubileumsåret, så som utegudstjeneste der vi 
bruker kanoene med mer, samt en konsert i 
kirken. Hvor mye vi kan gjennomføre, avhen-
ger av hvilke samværsregler som gjelder til 
en hver tid. 
En kirke i bygda var jo en visjon for innbyggerne på Lurøy 
innland, og i 1944 ble det stiftet en kapellforening i Alder-
sundet. Det ble holdt innsamlinger ved utlodninger og 
fester, og det ble gått rundt med lister der folk kunne gi. 
Etter hvert ble det stiftet kapellforeninger i de andre byg-
dene på innlandet og på Aldra. 

Den 22.mai 1969 ble grunnsteinen lagt ned, og bygginga 
kunne starte. Etter at kirka var reist og tatt i bruk, ble 
aktiviteten i kapellforeningene etter hvert mindre og min-
dre, for til slutt å stoppe helt opp. Ei frivillig gaveordning 
sørget ei god stund for en del midler til menigheten, men 
også den er det slutt på. 

Selve kirkebygget sørger kommunen ved fellesrådet for, 
mens menighetsrådets aktivitet dekkes av ofringer. Utde-
ling av bøker, materiell alt fra dåp til konfirmasjon, osv. 
betales av menighetsrådet. Menighetsalen med kjøkken, 
er også menighetsrådets ansvar. 

Slik som situasjonen er nå, med få deltakere på guds-
tjenestene, selv de som vanligvis samler mange, kommer 
det inn lite penger i offer. Derfor vil vi prøve på en innsam-
ling, kall det gjerne en jubileumsgave. 
Har du lyst til å gi en gave, så kan den gis på konto: 4509 
33 15921 eller Vipps: 120125
Åslaug S. Finseth, menighetsrådsleder

Aldersund kirke 50 år

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

Lurøy kirke 16. mars   •   Lovund hotell  27. mars
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SSlekters ganglekters gang
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for Lurøy og Aldersund  
menigheter

Forbehold om endringer.  
Følg med på annonsering og oppslag.

Døde:

8/12-20 ALDERSUND KIRKE/  
  ALDERSUND GRAVPLASS
  Randi Johanne Pedersen

11/12-20 LURØY KIRKE/ 
  VINKELMYRA GRAVPLASS: 
  Turid Vibeke Helfrida Staulvik

27/01-21 KONSVIK BEDEHUS/ 
  KONSVIK GRAVPLASS: 
  Torbjørn Eide

05/02-21 KONSVIK BEDEHUS/ 
  KONSVIK GRAVPLASS:
  Gunvor Aspvik

Dato Sted

MARS
07. Aldersund kirke
14. Lurøy kirke
28. Lovund kirke
28. Moflag kirke

APRIL  
1. Lurøy kirke 
2. Aldersund kirke 
4. Lurøy kirke 
11. Konsviktunet 
18. Lovund kirke 
18. Moflag kirke 

MAI  
2. Aldersund kirke 
9. Moflag kirke 
15. Lovund kirke 
17. Lurøy kirke 
22. Lovund kirke konfirmasjon
22. Lovund kirke konfirmasjon
23. Lurøy kirke konfirmasjon

JUNI  
5. Aldersund kirke konfirmasjon
13. Lurøy kirke 
19. Sør Nesøy konfirmasjon
20. Lovund kirke 
20. Moflag kirke 

God Påske!God Påske!


