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Navnedag

Innleveringsfrist for hei-bilder er kl. 14.00 dagen før trykking.
Innleveringsfrist for kunngjøringer er kl. 14.00 dagen før trykking.
Innleveringsfrist for dødsannonser er kl. 09.00 samme dag som avisa trykkes.

➤ 30. mai: Gard og Geir
➤ 31. mai: Pernille og Preben
➤ 1. juni: June og Juni
➤ 2. juni: Runa, Runar og Rune

kunngjøring
k
unngjøring
Takk for alle gaver,
blomster, koselige
telefoner og meldinger
på min 80-årsdag.
Inger-Marie Rødli Rønning

kirketid
k
irketid
Søndag 31. mai
1. pinsedag
Lurøy kirke, kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved
Kari Nedgård og Chris Eva.
Liturgisk kor. Nattverd.
Offer til menighetas
misjonsprosjekt. De som
ikke tilhører samme husstand, sitter med en meters
avstand til hverandre.
Træna kirke kl.11.00:
Gudstjeneste ved
sokneprest Kim Astrup.
Nesna kirke kl.11.00:
Gudstjeneste. Nattverd.
Ofring til ny mikrofon.
Sandnessjøen kirke
kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste ved prost Olav
Rune Ertzeid. Kantor
Venera Holm. Dåp og
innsettelse av sokneprest
Gunnar Masvie. Ofring til
Misjonsprosjektet.
På grunn av pandemien
er det åpnet for at kirken
kan ha opptil 50 besøkende. Inngang fra
Kirkeveien.

PÅ SYKKEL: Normann Natland er bestefar og med i Besteforeldrenes klimaaksjon. Det er det som er bakgrunnen for at han tar sykkelen fatt
og sykler mellom Alta og Bergen. Her utenfor Stokkvågen fredag morgen.
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Sykler fra Alta til
Bergen for klima
KLIMA: Normann Natland fra Besteforeldrenes Klimaaksjon sykler 2000
kilometer for klima.
Therese Jægtvik
tj@hblad.no 92692345

– Klimautfordringene
har jeg sett komme, som
bestefar har jeg levd så
lenge at jeg ser det store
skiftet som har vært. Men
jeg tror også at vi som
besteforeldre kan være en
viktig støtte våre barnebarn i deres kamp for en
klode det er mulig å leve
på for alle uansett hvor

de lever og bor, sier Normann Natland fra Besteforeldrenes Klimaaksjon.
I begynnelsen av mars
startet han på sin sykkeltur fra Alta, og fredag
kommer han til Sandnessjøen.

Vær og vind
Fredag morgen er Natland kommet til Stokkvågen, og kan fortelle om
en utfordrende tur.

– Endelig stått opp etter to knalltøffe dager på
strekningen Bodø til
Sandnessjøen. Det å måtte trø nedoverbakker på
veien for å rekke ferge
var en ny opplevelse i går.
I dag er det heldigvis bare
yr og betydelig mindre
vind, sier han.
Men uvær på sykkeltur
er bare en bagatell i forhold til et mye større
problem, mener han.
– Jeg kjemper for et
bedre klima for barnebarna, og den kampen er
langt viktigere enn kampen mot vind og regn.

På vei hjem
Bestefaren bor egentlig i
Bergen, og det er dit han
er på vei nå. Der bor også
barnebarna hans.
– Jeg har syklet fra
Bodø til Rørvik før, og da
var denne strekningen
helt nydelig. Så jeg hadde
gledet meg til å komme
hit. Men da var det litt
annet vær, kan han fortelle.
Besteforeldreaksjonen
ble etablert i 2006, og har
holdt flere aksjoner i
kampen for klima og miljø siden den gang.
Formålet med Nat-

lands sykkeltur er å formidle informasjon om
klimakampen.
– På turen nedover
er det ønskelig med samlinger med medlemmer
og andre besteforeldre,
helst sammen med egne
eller lånte barnebarn.
Det er jo ikke så mange
lokallag av Besteforeldrenes klimaaksjon, men vi
skal prøve å mobilisere
også gjennom samarbeidende organisasjoner,
som Miljøagentene og
Natur og Ungdom, forteller han.

Sandnessjøen kirke
kl. 13.00: Høytidsgudstjeneste ved prost Olav
Rune Ertzeid. Kantor
Venera Holm. Dåp og
presentasjon av sokneprest Gunnar Masvie.
Musikalske innslag ved
Marita Øvre Johansen
Ofring til Misjonsprosjektet. På grunn av pandemien er det åpnet for
at kirken kan ha opptil 50
besøkende. Inngang fra
Kirkeveien.
Leirfjord kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved
sokneprest Arne Magnus
Smørvik og organist Guro
Bræck. Dåp. Ofring til
menighetens arbeid.
På grunn av pandemien
er det åpnet for at kirken
kan ha opptil 50 besøkende.
Herøy kirke kl. 12.00:
Pinsehøytidsgudstjeneste
ved Gunver Birgitte Nielsen
og Marija Družijanić.
Koronasituasjonen har gitt
oss noen utfordringer, men
nå kan vi ta i mot inntil 50
personer i Herøy kirke.
Vil du gi en gave til Herøy
menighets eget arbeid
kan dette gjøres på Vipps
nr. 84795.

