Menighetsblad for Rødøy og Rødøy indre menighet.

Nr. 1/2010

SØRFJORD KIRKE
Kongelig resolusjon av 31. desember 1910 ga tillatelse til å bygge et kapell i Sørfjorden,
i den sørlige delen av Rødøy prestegjeld og Rødøy herred.
Der skulle det holdes 10 gudstjenester i året.
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Prestens hjørne

VIKARPREST: Birger Bentzen.
Tidligere prost i Nord-Helgeland prosti. Nå
pensjonist. Bor i Stavanger, men har også
hus på Onøy i Lurøy kommune.

I det disse linjer skrives er vi i kirkeårssammenheng så vidt startet på fastetiden. I går feiret vi askeonsdag, - et
navn med opprinnelse tilbake til Matteus 11,25 der det snakkes om ”å kle
seg i sekk og aske” og førstkommende
søndag skal vi feire første søndag i
faste. Som den bakenforliggende
teksten sier, skulle askeonsdag som

kirkedag, gi uttrykk for anger og bot,
og være innledning til en 40 dagers
botstid fram til påske. Derfor gikk vi
da også denne dagen over fra den liturgiske grønne farge, vekstens farge i
åpenbaringstiden, og til fiolett som er
botens farge, en farge vi skal bruke
helt fram til påskenatt og påskedag.
Midt inne i denne fiolette tiden, dukker
det imidlertid opp en søndag der den
liturgiske fargen brått går over til hvitt
og kirken igjen pyntes til fest. Hvorfor? Fordi vi er kommet til ”Maria
budskapsdag”, - søndag som skal minne oss om engelens møte med Maria
og at det nå bare er ni måneder igjen til
jul, til dagen for Jesu fødsel. Denne
dagen får gledestonen å ta over, og
Paulus kan skrive til menigheten i Efesos.: ”Lovet være Gud, vår Herre Jesu
Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i
Himmelen”.
Mange av oss må nok dessverre innrømme at det er mye vi ikke forstår når
det gjelder Gud og Guds veier i verden, men heldigvis er det ikke nødvendig å skjønne så mye. For vi skal ikke
forstå Gud. Derimot skal vi tilbe, takke
og lovsynge, - også for det vi ikke begriper. Ja, kanskje aller mest derfor.
Gjennom tilbedelsen og lovsangen får
vi nemlig gi uttrykk for sannheter som
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vi ofte ellers føler er for store for oss, - bruke
ord som sprenger begrensningene, si
det usigelige, - det som tanken ikke
helt får tak i, men hjertet vet.
Og nettopp det er det vel Paulus gjør,
synger om det verken han eller vi har
begrep om, om ”Åndens velsignelse i
Himmelen”. Selvfølgelig kan jeg ut fra
de gode opplevelsene i livet fabulere
og drømme, men det store ligger likevel utenfor det jeg forstår. Med Paulus
kan jeg likevel få si: ”Denne velsignelsen ønsker jeg å få del i! Denne ønsker
jeg å ta imot og glede meg over”.
Jo, det er mye - både i den fiolette og
den hvite kirkeårstiden - jeg ikke forstår, men når bønnen, lovsangen og
takken stiger mor Gud, får jeg oppleve
at jeg styrkes i troen på den Gud som
er større og kjærligere enn noen har
aning om.
Derfor ønsker jeg hver enkelt som leser dette ei god faste og påsketid, og en
gledelig ”Maria budskapsdag”. Samtidig nytter jeg høvet til å takke for to
rike måneder som vikarprest i Rødøy!
Fellesskapet med dere har gjort meg
glad!
Birger Bentzen

Jubileumsfeiring 11. Juli 2010
Rødøy kirke blir 125 år. Jubileet feires samtidig med årets samling av 50- års
konfirmanter.
Fellesrådet har bestemt å invitere Biskopen i Sør-Hålogaland, Prosten i Nord
Helgeland prosti, en del tidligere prester, rådmannen, kommunestyret, ansatte,
seg selv og noen flere. Samtlige med ektefeller/samboer. Fiskernes hus er leid
for anledningen og en har vært så heldig å få Rødøy husmorlag til å påta seg
festmiddagen. Rødøy kirke skal på det tidspunkt være ferdig restaurert og framstå som det praktbygg det er. Vi ser fram til en minnerik markering med ærbødighet og stor forventning og håper på god oppslutning fra tilreisende og kommunens befolkning.

Konfirmasjon 2010
Organiststilling (70%) som skal dekke begge sogn vil bli lyst ledig og det er søkt
samarbeid med kommunen slik at en kan få til en 100% stilling. Straks bindende
avtale foreligger vil stillingen bli lyst ledig.
Menighetssekretæren er ute i 80 % permisjon og kirkevergen har sluttet pr.
31.12.09.
Det er inngått avtale mellom fellesrådene i Rødøy og Rana om kjøp av kirkevergetjeneste fra Rana som en overgangsordning. Straks det er avklart hvordan kirkekontoret skal organiseres i framtida, vil stillingene bli lyst ledig.
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Tjongsfjord kirke
Værangfjord kapell
Nordnesøy

06 juni kl 11.00
13.juni kl 11.00
29.mai kl 13.00

Rettelse
Døpte 2009
Tjongsfjord kirke 01.11.2009
Riktig navn skal være
Evita Mayleen Urskog Vangstad
1/2010
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Bønnens fire verb.
1. Bønn er å ære
Grunntonen i bønnen er lovprisningen.
Den som ber til Gud, hengir seg til
ham i takk. Lovprisning og takk går i
ett. Vi har alltid noe å takke Gud for,
også når livet er vanskelig å mestre.
Både i bedebønnen og i klagebønnen
ligger det et ønske om å gi Gud æren.
Også den meditative bønn, som gjerne
er en taus bønn, er en måte å ære Gud
på. Det er hjertets bønn.

3. Bønn er å bære
Bønn er å bære andres nød. I dette ligger et stedfortredende perspektiv. Jesus
”bærer bort verdens synd” (Joh 1,29),
og Den Hellige Ånd selv ”går i forbønn for oss med sukk uten ord” (Rom
8,26). Vi oppfordres til å bære hverandres byrder (Gal 6,2).
Bedebønnen er forbønn – først og
fremst for andre. La oss ikke glemme
betydningen av de bønner som er bedt
for oss, også av folk som har levd før.
Tenk, på mors og fars bønner!
2. Bønn er å lære
Vi er elever i bønnens skoleklasse. Ing- Besteforeldrenes bønner! Velsignelsen
en av oss er gode nok til å gå opp til
i flere slektsledd!
eksamen. Gjør vi det likevel, faller vi
igjennom. Vi kommer aldri lenger enn 4. Bønn er å være
til elevstadiet. Bønn er en livslang sko- Bønn er troens pust. På den måten opple, uten papir på at vi har bestått. Her
rettholdes livet med Gud. Den som ber,
gjelder det å ha gode læringsvaner.
eksisterer for Guds åsyn. Det er til sist
”Ånden er villig, men kroppen er
ikke et spørsmål om å si noe eller å
svak”. (Matt 26,41). Jesus innprenter i gjøre noe, men om å være for Gud med
sine disipler: ”Våk og be om at dere
hele seg. Vi behøver ikke oppsøke be
ikke må komme i fristelse”! (Matt
stemte steder for å kunne be. Gud er
26,41).
nær overalt. Hos ham er det bestandig

av Torleiv Austad.
både dagåpent og nattåpent. Han ser
hver en lengsel i sjelens grunn som
etter det evige higer, han hører hvert
sukk som i nattens stund fra dypet til
himmelen stiger”.

Trosopplæringsreformen. Formål og oppbygging
Kirkens grunnleggende oppdrag er å
gjøre til disipler ved å døpe og lære å
holde alt Jesus har befalt.
Om dåpen sier Den norske kirkes bekjennelsesskrifter at den er nødvendig
til frelse. Dåpen i den treenige Guds
navn er samtidig en forvandlende engangshendelse og angår et livsprogram. Som svar på spørsmålet: «Hva
betyr det å bli døpt i vann?», heter det i
Luthers lille katekisme: «Det betyr at
den gamle Adam i oss skal druknes
ved daglig anger og bot, og dø med
alle synder og onde lyster, og at et nytt
menneske daglig skal stige fram og
leve evig for Gud i rettferd og renhet.»
I dåpen blir vi født på ny til liv i Kristus. Trosopplæring er å legge til rette
for at den døpte kan leve og vokse i et
livsforhold til den
treenige Gud. Plan for trosopplæring i
Den norske kirkehar som formål å bidra til en systematiskog sammenhengende trosopplæring som
• vekker og styrker kristen tro
• gir kjennskap til den treenige Gud
• bidrar til kristen livstolkning og

livsmestring
• utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte
i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.
Planen er en kombinasjon av en rammeplan og et ressursdokument som
skal stimulere arbeidet med å utvikle
og gjennomføre lokale planer for trosopplæring. Plan for trosopplæring er et
redskap for menigheter, menighetsråd,
ansatte, frivillige, barne- og ungdomsorganisasjoner og andre som har ansvar for trosopplæring i menigheten.
Trosopplæringen i den enkelte menighet skal utvikles ut fra lokale behov og
forutsetninger. Menigheter innenfor
forvaltningsområder for samisk språk
og kultur har et spesielt ansvar for å
legge til rette trosopplæringstilbud for
samiske barn og unge. I denne planen
brukes betegnelsen trosopplæring om
Den norske kirkes oppfølging av sine
døpte medlemmer mellom 0 og 18 år,
og om opplæring med sikte på dåp for
samme aldersgruppe. Betegnelsen
trosopplæring forstås synonymt med
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dåpsopplæring slik det er brukt i Plan
for dåpsopplæring og omtales i tjenesteordninger og instrukser for kirkelige
stillinger og kirkelig virksomhet.
Planen er vedtatt i Kirkemøtet med
hjemmel i kirkelovens § 24 b:
«Kirkemøtet fastsetter retningsgivende
planer og programmer for den kirkelige undervisning, diakoni, kirkemusikk
og for økumenisk virksomhet ...».
Kapittel 1 og 2 beskriver planens
grunnlagstenkning. Kapittel 3, 4 og 5
gir konkrete føringer for trosopplæringens innhold og oppbygging, mens
kapittel 6 angir sentrale dimensjoner
som skal reflekteres i den lokale planen. Kapittel 7, 8 og 9 beskriver lokalt
planarbeid, ansvarsforhold og verktøy
for gjennomføringen av trosopplæringen. Både i kapittel 2 og 6 er det
spørsmål til hjelp i kartlegging, refleksjon og konkretisering i forbindelse
med utforming av menighetens lokale
plan. Et skjema til hjelp for menighetens lokale planarbeid, en oversikt over
kjernetekster fra Bibelen, en liste over
kjernetiltak og to eksempler på en uttegnet plan ligger.
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Gudstjenesteliste
1. halvår

Konfirmanter 2010

Kirkevalget 2009
Rødøy sogn
Medlemmer

Værangfjord
21.feb 1.s.i faste
01.apr Skjærtorsdag
13.juni 3.s e pinse

se oppslag
11.00
11.00

Evelyn Fredriksen
Bodil Hansen
Henny Nilsen
Vigdis Kalås

Sørfjord
21.feb 1.s i faste
02.apr Langfredag
09.mai 5s.e påske

se oppslag
13.00
se oppslag

Varamedlemmer

Tjongsfjord
07.mars 3.s i faste
05.april 2.påskedag
17.mai Grunnlovsdag
24.mai 2.pinsedag
06.juni 2.s e pinse

11.00
11.00
se oppslag
11.00
11.00

Hestmannøy
28.mars Palmesøndag 11.00
Selsøyvik
28.mars Palmesøndag 14.00
Rødøy
14.mars 4.s i faste
04.april 1.påskedag
17.mai Grunnlovsdag
23.mai 1.pinsedag

11.00
11.00
se oppslag
11.00

Gjerøy
18.april 2.s e påske

11.00

Nordnesøy
28.feb 2.s i faste
29.mai Lørdag

11.00
13.00

Myken
30.mai Treenighetss.
Engseth
20.juni 4.s e pinse

Konfirmanter i
Tjongsfjord kirke
6. juni:
Maria Dahle
Elisabeth Forsberg
Isabell Sleipnes
Ida-Cathrin Aga
Kristine Bang Olsen
Freddy Seljevoll Bang
Fredrik Hansen
Knut Hansen
Patrik Virtanen
Jimmy Nicklas Andersen

Og til de som har lyst å reise til Træna
så er det gudstjeneste der som følger:
Træna
25.april 3.s e påske
12.00
Rødøy kirke
vil være stengt fram til 1.Juli 2010,
grunnet restaurering.
Første ordinære gudstjeneste vil derfor
bli i forbindelse med 125- års jubileet.
Søndag 11. Juli 2010 kl 11.00

Rødøy indre sogn
Medlemmer
Ragnvald Henry Seljevoll
Anne Grete Theimann
Torunn Karin Våtvik
Einar Johan Aga
Varamedlemmer
Per Anton Johansen
Ragnhild S. Mathisen
Hermann S. Abelsen
Julianne M.Ellefsen
Turid Telnes
Konstituering
Rødøy menighetsråd
Leder Henny Nilsen
Nestleder Evelyn Fredriksen

11.00
se oppslag

Margareth Mathisen
Anita Didriksen
Torill Jentoft
Malin Arntsen
Nina Grønning

Konfirmanter i
Værangfjord kapell
13. Juni:
Mathea Værang Telnes
Truls Telnes
Ronni Anbakk

Ansvarlig redaksjon for menighetsbladet er Rødøy kirkelige fellesråd
v/Einar Johan Aga.
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Rødøy indre menighetsråd
Leder Anne Grete Theimann
Nestleder Ragnvald H. Seljevoll
Rødøy kirkelig fellesråd
Leder Einar Johan Aga
Nestleder Henny Nilsen
Bodil Hansen
Ragnvald H. Seljevoll
Aud Steinrem Johansen
Fungerende prest
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