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Et forunderlig budskap
Påsken har et forunderlig budskap. Den handler ikke bare om at Jesus dør og opp-
står. Den handler også om at vi skal gjøre det. Kirkegården er et sted for dem som 
hviler. De skal stå opp igjen en dag. Det er et uvirkelig budskap som kan minne om 
en skrekkfilm.

Det finnes mange kunstverk som viser hvordan Jesus står opp fra de døde. Ofte er 
Jesus kledd i hvitt. Han kommer ut av graven som en seierherre. Det er som om han 
stiger frem til jubel fra menigheten som synger lovsanger om livet som har vunnet. 
Halleluja! Gravene åpnes. Men ikke som på en skrekkfilm. Det er glede og sang, 
jubel og fryd.

Er det slik vi tenker når vi går på kirkegården? Der hviler våre kjære og nære, men 
en dag åpnes gravene, og den himmelske festen kan begynne.

Døden kommer vi ikke unna. Den rammer oss alle. Men den er ikke lik for alle eller 
oppleves likt av alle. Men kan kjenne uro og frykt eller drømme om å få møtes igjen.

Jeg opplever begge deler når jeg går på kirkegården. Døden har tatt livet av dem 
som har betydd så mye for meg. Samtidig tenker jeg på kirkegården som et sted for 
en uventet forvandling, selv om jeg ikke helt vet hvordan det skal skje.

Kan jeg tenke at gravene er som stengte bøker? En stengt bok gir en mulighet. Man 
bærer med seg i minnet bøker man har lest. Samtidig står de der i hyllen. Vi ser bare 
bokryggen, men med forventning kan de åpnes igjen og leses på nytt.

Kanskje kan jeg tenke på gravene som livsfortellinger som kommer til å bli åpnet 
igjen? Alle menneskers liv kommer til å få et nytt kapittel. Mens vi venter, minnes 
vi det livet som vi delte med dem som har forlatt oss. Samtidig bærer vi i oss håpet 
om å få møtes igjen.

Vi skal dø og stå opp igjen som Jesus Kristus. De døde og deres liv minner oss om 
hvor verdifullt og dyrebart livet er. Fortellingene minner oss om at vi skal være var-
somme og ta ansvar.  De handler også om urett og svik, om alt som ikke ble bra, 
men som kanskje likevel kan bli annerledes.

Det finnes en viktig forutsetning. Livet er sterkere enn alt som vil bryte det ned. En 
dag skal det også gis til oss. Like uforklarlig som vi steg inn i dette livet, skal vi få 
dele den virkeligheten som vi kaller evigheten.

Påsken har et forunderlig budskap. Vi skal dø, men vi skal også stå opp igjen som 
Jesus Kristus. Ta vare på det budskapet! Gledelig påske!

Per Oskar Kjølaas

Årets første utgave av menighetsbladet 
blir påskenummeret. Vi håper og tror 

at menighetsbladet fortsatt vil komme til 
dere lesere i Dyrøy kommune og bortenfor 
dens grenser. Vi vil gjerne takke alle som 
bidrar med gaver til vårt blad, og vi vil gjer-
ne fortsette å gi dere gode reportasjer og 
nytt fra kirken i Dyrøy i lang tid fremover. 

I skrivende stund er det en spent situa-
sjon på Krimhalvøya, og mange fordøm-
mer den russiske stats fremtreden, samti-
dig som naboland og mange i Europa er 
nervøse. Vi må håpe og be om at dette 
løser seg og at vi i alle fall i vår del av 
verden fortsatt får oppleve fred. Samti-
dig vet vi at det er regioner og land som 
blir glemt og som ikke får den hele opp-
merksomhet eller hjelp som de fortjener. 
Den afrikanske verdenskrig i Kongo med 
omkringliggende naboland, konflikten og 
borgerkrigen i Syria som fortsatt ikke er 
løst, og uendelige små og store konflikter 
vi allerede har glemt. Menneskelig lidel-
se er ikke noe nytt, men hjelpeløsheten 
som mange føler på er ulidelig. 

Nå går tiden mot påske, fastetiden. I den-
ne tiden er det bønn og oppmerksomhe-
ten mot Guds ord og Bibelen som skal 
stå i fokus. Husk Jesus sine ord som sier: 
«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro 
på Gud og tro på meg».  Håpet om en  ny 
begynnelse og en ny start blir tent i det vi 
nærmer oss påsketiden. Jesus bryter dø-
dens lenker og verdens fyrste og alle hans 
gjerninger og alt hans vesen blir dømt - 
Lyset skal seire over mørket! 

La oss be om Guds velsignelse over oss 
alle. Jesus, vi ber om at du må komme 
snart og gjenopprette verdens skjeve ba-
lanse. Maran-ata: Vår Herre Jesu kom!
God påske alle sammen!                    tae
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Nytt år - nye salmebøker 
Tekst og foto: Arne Ivar Hanssen 

I vinter ble de nye salmebøkene tatt i bruk i Dyrøy menighet. 

Dyrøy er en av de første menighete-
ne i prostiet som tar i bruk de nye 

salmebøkene. Det kastet ikke bare litt 
ekstra glans over gudstjenesten på Kristi 
forklarelsesdag den 23. februar, men gir 
også litt spenning om hvordan de nye 
bøkene vil bli mottatt fremover, mener 
sogneprest Thor-Arne Ervik. 

– Alt som er nytt, kan oppleves litt for-
skjellig. Kanskje ikke minst når det gjel-
der menighetens eldste. Men en god del 
av salmene fra forrige bok er med i den-
ne utgaven også, så det er ikke slik at alt 
som er kjent, er borte, sier han. 

På menighetsmøtet og i menighetrådet 
ble det vedtatt tidligere i vinter at Sal-

mebok 2013 skulle tas i bruk også i Dyr-
øy. Den nye utgaven har kanskje først 
og fremst større sjangerbredde enn tid-
ligere salmebøker i Den norske kirke. 
535 salmer er videreført fra Norsk Sal-
mebok av 1985, 124 kommer fra Salmer 
1997. 240 salmer er nye, deriblant flere 
av nordnorsk opphav. 

– Spennvidden fra samisk, kvensk og 
engelske og andre uttrykk utviser mer 
muligheter for variasjon i gudstjeneste 
og musikalsk uttrykk, mener Ervik. 

Det var også understreket i gudstjenes-
ten, hvor Anna Starr på obo, Sissel Stok-
land Jørgensen på saxofon og organist 
Michael Martin var med på å fargeset-

Salmebok 2013 ble søndag 23. februar tatt i bruk i Dyrøy menighet – en fin bok, 
mener Steivor Jensen, her sammen med sogneprest Thor-Arne Ervik. 

te musikken. Denne gangen med nesten 
bare sanger og salmer  fra Skottland og 
Irland – og én sang fra Nord-Norge. 
Besifringsutgaven, der alle salmer i bo-
ken er besifret, er noe helt nytt, som gjør 
det mye enklere å bruke band i kirken, 
som alternativ til eller i samspill med or-
gel. Det legger til rette for større instru-
mental bredde i gudstjenesten.

– Det keltiske, sangene fra vest, er et 
sanguttrykk jeg liker godt. Søndagens 
salmebruk – med henvisning til Sant 
Patrick, Irlands skytshelgen – er et godt 
eksempel på hvordan man setter noe i 
en sammenheng og trekker linjer utover. 
Anna, Sissel og Michael ga oss kjempe-
flott musikk, sier Ervik. 

Salmebok 2013 finnes både som menig-
hetssalmebok, i pocketutgave, som stor-
skrift, besifret salmebok, som koralbok 

– og i digitalt format. Dyrøy menighet 
har to utgaver:  Menighetsutgaven og i 
stor skrift. 

– Det er en fin bok med fine tekster. Klart 
det er litt ekstra stas med ny bok på en 
kirkesøndag, mente Steivor Jensen. 

Musikalsk følge fra organist Michael Martin, Anna Starr på obo og Sissel Stokland 
Jørgensen på saxofon, en trio på musikalsk reise i vesterled. 
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Fra FinnsnesNatt til MålselvNatt

 «MidtNatta»

Årets konfirmantfestival var lagt til Bardufosshallen

Tekst og foto: Arne Ivar Hanssen 

Før het det FinnsnesNatta, naturlig nok, arrangementsstedet tatt i betraktning, men 
i år ble «MidtNatta 2014», den store konfirmantfestivalen, arrangert på Bardufoss. 
Nærmere fire hundre deltagere, konfirmanter fra niende, vakter fra tiende, kor og 
band. Men viktigst er hverandre. Sander Jakobsen Ludvigsen er konfirmant i Dyrøy, 
og synes at de som skal konfirmere seg til neste år, har noe å glede seg til. 

– Vi var fire stykker som dro oppover med Thor-Arne, forteller han. – Noen av jentene 
var på volleyballturnering, derfor var vi ikke så mange. 

På et så stort arrangement er det aktiviteter for de fleste, fra ballspill til mekanisk 
rodeo, musikkfremføringer og trylleshow. 

– Sumobrytinga var kanskje det morsomste, tror Sander. – Jeg brøt mot Thor-Arne. 
Og tapte, ler han. 

Det store bildet:
Privilegium Band med 
forsangere innledet mes-
sen, hvor mottoet var «En 
for alle, alle for en».

Til høyre: 
Tryllekunstner Ruben 
Gazki med like godt grep 
om publikum som rundt 
triksene.
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Fortsatt «LysVåken»!
Første helg i februar var også i år alle 5.klassinger invitert til 
«LysVåken»-samling i Brøstad kirke. Et helt døgn i kirka vår! 

Alle de 5 jentene og 5 guttene i 5. klasse 
møtte opp på lørdag formiddag. Karo-
line, Trine og Vilde, tre av årets konfir-
manter, og voksenledere Astrid, Siv-Fri-
da, Thor-Arne og Christina var i lag med 
gjengen, sammen med noen snille for-
eldre som stilte opp med hjemmelaget 
pizza og som nattevakter. 

Etter at alle hadde installert seg med so-
veposer og madrasser i kjelleren og Hå-
konshallen, la vi fra oss våre våpen i vå-
penhuset til kirka. Så var vi i gang med 
et variert program, der tida gikk fort: Bi-
belarbeid og bibelquiz, leker både inne 
og ute, felles måltider, bollebaking, de-
korering av lys, gudstjenesteforberedel-
ser, øving av «LysVåken»-sangen (om 
og om igjen – den er jo såååå fin!), pizza 
og avslapping. 

Etter en kveldsandakt, der alle fikk tenne 
et lys for noen annen, var det tid for sove-
pose og søvn. Natta ble for noen mer ro-

møtt av en våken og blid LysVåken gjeng. 

Klokkeringing, utdeling av salmebøker, 
tekstlesning, skuespill, bønn, hjelp un-
der dåpen - det er mye som skjer i en 
gudstjeneste. Alle unger hadde en opp-
gave og bidro til en flott stund i kirka for 
alle. LysVåken sangen ble selvfølgelig 
også fremført. 

Etterpå var det ekstra deilig med saft og 
selvlagde boller på kirkekaffen. 
«Kan vi få være med på LysVåken neste 
år også?» var spørsmålet som gikk igjen 
som avskjedshilsen. Så koselig J! 

Vi ledere takker for et trivelig LysVåken 
døgn i kirka. Takk til våre tre konfirman-
ter og dere foreldre som stilte opp. Noen 
uker senere nynner jeg fortsatt på Lys-
Våken sangen og håper at 5. klassinger 
sitter igjen med opplevelsen av å høre til 
i sin kirke og hos Gud! 

Christina Becker, menighetspedagog
lig enn for andre, og derfor var 
det nødvendig med litt vek-
king på søndag morgen. Lys-
Våken sangen egner seg også 
til det! 

Etter en styrkende frokost, 
og noen ekstra kopper kaffe 
for de voksne, ble menighe-
ten som kom til gudstjenesten 

Lørdagskvelden ble avsluttet 
med andakt og lystenning. Alle 
fikk tenne et lys for noen andre.
( foto: Thor-Arne Ervik)

«Tenk å få være med, og tilhøre slik et sted 
der barna er størst, de små kommer først. 

Og når det blir mørkt omkring oss og natten virker lang, 
er vi glad vi har en kirke fylt av glede, lys og sang!

Vi er sammen, vi er våkne, vi har fest og vi har lys!» 
(verset fra LysVåken sangen)

Hele 5. klasse overvar LysVåken i Brøstad kirke - Bak fra venstre: Johan Rasmussen, 
Henrik Edvardsen, Martin Ertzaas Elias Skjervheim og Markus Sæbbe. Foran: Viktoria 
Johansen, Karine Goos, Tonje Karlsen, Natthanan Saengtapun og Polina Hansen.

Selvlagde boller til søndagens kirkekaffe er stas. Kjempegode var de også! ( foto: Thor-Arne Ervik)

( foto: Thor-Arne Ervik)
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Konfirmanter i Dyrøy 2014
av Christina Becker

Ragne, Karoline, Sander, Vilde, Alexander, Trine, Hedda og Aleksander 
er 8 ungdommer som går i 9. klasse og siden september er de konfir-
manter i vår menighet i Dyrøy. 1. juni er det konfirmasjon i Dyrøy kirke.

lige gudstjenester, og vi hadde Brøstad 
Camp leiren her i Dyrøy med 64 konfir-
manter fra både Dyrøy, Tranøy, Salan-
gen, Ibestad og Andørja i oktober.

I februar fikk konfirmantene delta på 
MidtNatta, konfirmantfestivalen for 400 
konfirmanter fra regionen på Bardufoss. 
Det er stas å få møte andre ungdommer 
som er konfirmanter og kanskje få nye 
venner. Det var i alle fall noen konfirman-
ter som hadde en del venneforespørsler 
på facebook etter BC og MidtNatta! 

Nå har Thor-Arne og jeg blitt ganske 
godt kjent med konfirmantene, med 
noen kanskje litt mer enn med andre. 
Det kan jo være utfordrende til tider å 
ha en haug med ungdommer rundt seg, 
særlig hvis noen har blandet motivasjon 
til å være tilstede. Men for det meste har 
vi møtt en veldig koselig gjeng og jeg 
trives i lag med disse ungdommene. De 
er nysgjerrige på hva tro egentlig er. De 
har lyst til å prøve nattverd, de tør å stil-
le spørsmål og utfordrer, og de liker å 
tenne lys for andre og for seg selv! 

Ta vare på de gode øyeblikk
Nå nærmer vi oss konfirmasjonsseson-
gen og avslutning av konfirmasjonsti-
den. Konfirmasjonsdagen er en stor be-
givenhet, både for konfirmanten, men 
også for hele familien. Hele dagen, den 
høytidelige konfirmasjonsgudstjenesten 
og sammenkomst med familie etter-
på, er en stor fest. Og en stor fest kre-
ver mye planlegging og forberedelser, 
mye skal ordnes, alt skal klaffe. Hvert 
år når vi øver til konfirmasjonsgudstje-
nesten, er det ikke få konfirmanter som 
sukker over «så mye stress» hjemme de 
siste uker eller dager før selveste dagen. 
Hvorfor lager vi oss egentlig det stres-
set? Hvorfor all planlegging, organise-

Både sokneprest Thor-Arne og jeg har 
hatt gleden av å være mye i lag med 
årets 8 konfirmanter de siste månede-
ne. Undervisningssamlinger er rett etter 
skoletid i Brøstad kirke, der vi begyn-
ner med å spise i lag. Her går det i både 
lapskaus, gryterett, brød og pizza. Taco 
står fortsatt på ønskeliste! Det er koselig 
med et felles måltid og konfirmantene 
setter pris på det. 

Så går vi løs på dagens tema. Her kom-
mer vi innom de store og alle de andre 
spørsmålene og temaene rundt liv og tro. 
Det kan handle om det grunnleggende i 
kristendom, vi prater om tro og tvil, om 

hvem Gud er, hvorfor vi feirer jul, påske 
og pinse, blir bedre kjent med Fadervår 
og trosbekjennelsen og de 10 bud, med 
Jesus og det han gjorde for oss. 

I februar hadde vi besøk fra begravel-
sesbyrået, fikk sett på ei kiste og prata 
om død, sorg og evig liv. Det gjorde inn-
trykk. At konfirmantene også bryr seg 
om andre, blir synlig i den årlige fast-
eaksjonen fra Kirkens Nødhjelp. I år 
kommer konfirmantene til å arrangere 
basar, med salg av lodd og kaffe og ka-
ker til inntekt for det hjelpearbeidet KN 
driver med. Konfirmantene har også 
forberedt og vært med på flere forskjel-

ring, bruk av penger og tid? 

Som barn hadde jeg en yndlingsbok. 
Mora mi leste for oss hver kveld, og 
det var mange kvelder der mine brødre 
og jeg ønsket å høre om «Drømmeren 
Fredrik». Den lille markmusa Fredrik 
og vennene hans forbereder seg til vin-
teren. Alle de andre musene arbeider 
flittig, mens Fredrik dagdrømmer seg 
gjennom innhøstningen. «Fredrik, hvor-
for arbeider du ikke?» spurte de andre. 
«Jeg arbeider jo,» sa Fredrik. «Jeg sam-
ler solstråler, gode ord og fine farger til 
kalde, mørke vinterdager.» Og når vin-
teren kommer, har Fredrik et verdifullt 
forråd han kan dele med vennene sine. 

Vi har spurt årets konfirmanter om hva 
de gleder seg mest til på konfirmasjons-
dagen. Jo, det er koselig med gaver og 
ikke minst penger de kommer til å få, 
men for noen er det enda viktigere at fa-
milien kommer til å være samlet. Det 
setter konfirmantene veldig stor pris 
på! Konfirmasjonsdagen gir anledning 
til å få samlet familie og venner i gle-
de, bygge fellesskap rundt deilige mid-
dags- og kaffebord, ta seg tid til hveran-
dre. Det kan skapes gode øyeblikk! Det 
kan være minnene fra denne dagen som 
er de solstrålene som varmer oss når det 
blir kaldt rundt oss. Vi vet ikke hva som 
kommer til å skje i morgen, neste uke, 
neste måned eller om et år. Men la oss ta 
vare på de gode øyeblikk vi får i lag! Jeg 
gleder meg til deres store dag og er glad 
for at jeg får lov til å be for hver enkelt 
konfirmant. Når du sitter i kirka i løpet 
av de neste ukene, husk at i konfirma-
sjonsgudstjenesten er det møtet mellom 
Gud og den enkelte konfirmant som står 
i sentrum. Det er noe stort. 

Velkommen til årets konfirmasjon! 

Her ser du årets konfirmanter i Dyrøy. Fra venstre: Sander Ludvigsen, Aleksander 
Hansen Øverli, Alexander Olsen, Karoline Christiansen, Trine Nergård Simonsen, 
Vilde Nordahl, Hedda B. Sætherskar og Ragne Bergheim. ( foto: Thor-Arne Ervik)
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Årsmelding - Dyrøy menighet 2013
Dyrøy menighetsråd har ansvar for det menighetsbyggende arbeid i 
Den norske kirke i Dyrøy, og dette inkluderer ansvar for personale, 
økonomi og drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder.

Ansatte
•	 Kirkeverge: Rachel Vangen Hoholm: 40 % stilling. 
•	 Sekretær: Kirsti S. Ottesen: 30 % sekretærstilling og 20 % midlertidig stilling 

knyttet til kirkevergens administrasjon i deler av 2013.
•	 Menighetspedagog: Christina Becker: 50% fra februar 2013, finansiert med 

statsmidler 40% undervisning og 10 %  trosopplæringsmidler. 
•	 Organist: Michael Martin: 40 % stilling.
•	 Kirketjener: Ubesatt i 2013 p.g.a. menighetens anstrengte økonomiske situasjon. 

20 % stilling, der oppgavene er utført på dugnad. Forholdet er lite tilfredsstillende, 
men det er stor grunn til å takke de frivillige som stiller opp både på hverdager 
og i helger.

•	 Renholder: Lill Sigrid Bergheim: 20 % stilling.
•	 Kirkegårdsarbeider: Oppgavene lagt inn i tjenesteytingsavtale med Dyrøy 

kommune.

Ansatt av Nord Hålogaland bispedømmeråd:
•	 Thor-Arne Ervik: 100% stilling. Tilsatt fra 3.3.2013 

Utvalg
Utvalg for undervisning og gudstjenesteliv: 
Soknepresten, menighetspedagogen,  Karin Storvoll, Astrid Ø. Skoglund og Hilde 
Jerve. Utvalget arbeider med strategi og planer for arbeidet med barn og unge i 
menigheten. Fra 2. halvår 2012 fikk menigheten tildelt trosopplæringsmidler og 
utvalget har fortsatt arbeidet med menighetens trosopplæringsplan. Dette arbeidet 
har frist til  juni 2014. Utvalget har også  i 2013 fått ferdigstilt og  endelig godkjent  
ny, lokal gudstjenesteordning, og har begynt å se på eventuelle varianter av liturgisk 
musikk.

Utvalg for diakoni og misjon: Soknepresten, Boye Skoglund, Aud Melbye og 
Oline Taylor. Utvalget arrangerer månedlige formiddagstreff i Brøstad kirke. På 
samlingene blir det samlet inn penger til NMS, menighetens misjonsprosjekt. I 2013 
var det arrangert tur til Salangen for besøk på deres formiddagstreff og vi har hatt 
besøk fra Kanebogen menighet.

Det er oppnevnt kirkegårdsnemnder som har ansvar for dugnadsarbeid og 
forskjønnelse av kirkegårdene. Lederne fra hver nemnd utgjør styret i Dyrøy 
Blomsterfond: Randi Sætherskar, Brøstad, Anne Larsen, Dyrøy, Solveig Holmen, 
Faksfjord og Kjærlaug Pedersen, Moen.

Aktiviteter
Det vises til egen rapport fra trosopplæring, konfirmantarbeid m.v. som vedlegg til 
årsmeldingen.
I 2013 har det vært 149 små og store arrangement i Dyrøy menighet, alt fra tiltak 
innen trosopplæringen til gudstjenester, vielser og begravelser. 107 av disse arran-
gementene har foregått i egne bygg. I tillegg til gudstjenester og kirkelige handlin-
ger kan følgende aktiviteter nevnes:
•	 4-åringene får tilbud om tre samlinger i barnehagetida i forbindelse med utdeling 

av «Min kirkebok 4»
•	 6-åringene inviteres til dåpsskole med 3 samlinger i SFO-tiden etter at boka «Min 

kirkebok 6» er delt ut.
•	 11-åringene får utdelt Bibel på høsten og inviteres i januar/februar måned til «Lys 

Våken», med overnatting i Brøstad kirke
•	 Brøstadbotn Barnegospel - hovedkor/B-tweens
•	 Konfirmantene deltok på Finnsnesnatta i februar og Brøstad Camp, som ble 

arrangert i oktober, med totalt 64 konfirmanter som deltok fra Dyrøy, Tranøy, 
Ibestad, Andørja og Salangen!

•	 Samtalefellesskap for voksne gjennom hele året, inkl   1 internasjonal fest, snitt 
pr. gang 10-15 stk.

•	 Andakter på Dyrøy Omsorgssenter hver 14. dag, ved sognepresten, John Taylor og 
Oddvar Moen, samt at soknepresten besøker omsorgssenteret på enkelte fredager. 

•	 Temagudstjenester med fokus på Sorg og glede (allehelgen) og en eldres 
kirkesøndag med ekstra kirkekaffe og innlegg fra inviterte deltakere,  ble også 
gjennomført i 2013. 

•	 Konfirmantjubileumstreff på sommeren gjennomført i 2013 med 28 deltakere. 
Middag og kaffe i Nordavindshagen. 

•	 Julekonsert i Dyrøy kirke i desember med lokale aktører. 
•	 Dyrøy menighet er  fra mai 2013 også aktiv på Facebook, samt på internett.  

(www.dyroykirken.net)
•	 Menighetsrådet takker alle frivillige for deltakelse ved ulike tjenester, levering 

av mat og andre aktivitet gjennom hele 2013.

Bygg og anlegg
Taket på Brøstad kirke er forsøkt lappet. Det er utført elektriske utbedringer ved 
strømanlegg ved bygg og ved kirkegårdene etter pålegg fra Troms kraft. Utbedrin-
ger ved inngangspartiet til Faksfjord kirkegård. Nye porter ved kirkegårdene er satt 
opp med kostnader totalt på ca. 27.000,-

Menighetsblad
I mange år har menighetsbladet i Dyrøy (tidligere sammen med Sørreisa) vært et fast 
innslag i kirka. Det er fortsatt basert på frivillig basis og innsamling av bladpenger. Det 
gis ut ca. 4 blad i året. Den siste tida ser vi imidlertid at økonomien blir ei utfordring.  
Derfor ble menighetsbladet i 2013 kun utgitt 3 ganger i løpet av året. Kostnader for bare 
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Årsstatistikk - Dyrøy 2013 2012 2011

Døpte 12 14 13
Døpte, bosatt i soknet 9 7 8
Konfirmanter 7 5 16
Vigsler 4 2 2
Gravferder 21 22 20
Gudstjenester, søn- og helligdager 45 49 44
Gudstjenester, andre 13 14 14
Gudstjenester med nattverd 35 42 35
Deltakere totalt 2 229 2 250 2 432
Gjennomsnittlig deltakelse søn- og helligdager 40 37 44
Nattverdgjester totalt 601 650 643
Gjennomsnittlig nattverdgang på gudstjenester 17 15 18
Kirkeofringer totalt 84 696 92 388 85 760
Herav ofringer til arbeid i menigheten 19 012 20 658 22 131
Andre innsamlinger/kollekter og gaveinntekter i soknet 64 065 50 204 51 525
Menighetsrådsmøter 6 7 8
Saker som er behandlet 66 70 76

1 blad ligger på i gjennomsnitt ca. 14.000,- (inkl porto/forsending). Det er sendt ut flere 
oppfordringer til å være med å bidra med givertjeneste. Aksjonen «Gi 100» har blitt lan-
sert gjennom menighetsblad, Facebook og via kunngjøringer på gudstjenester. 

Om ikke økonomien er på plass for hele 2014, må redaksjonen videre vurdere hva 
fremtidig løsning for menighetsbladet blir. 

I redaksjonen er sokneprest Ervik redaktør, Trygve Skipenes Østrem redigerer 
bladet digitalt, samt at Geir Skoglund og Arne Ivar Hansen er øvrige medlemmer av 
redaksjonen for menighetsbladet i Dyrøy.

Miljøvern 
Vår virksomhet forurenser i ubetydelig grad det ytre miljø.

Økonomi
Dyrøy kirkelige fellesråd kan vise til et mindreforbruk på kr. 18.153,54 etter at mer-
forbruk fra 2011 på kr. 44.000 er nedskrevet. Mindreforbruket skyldes i hovedsak 
sykefravær uten innleide vikarer. Det er forbrukt av fond i 2013, og det er tilkommet 
utgifter ved kirkegårdsdriften som ikke var budsjettert. 

Visjon
Dyrøy menighet er en menighet som fortsatt ønsker å ha et aktivt og livsnært me-
nighetsarbeid som øker interessen for deltakelse både hos barn, ungdom og voksne. 

Utfordringer og mål
•	 Realisere trosopplæringsplan
•	 Få bemannet kirketjenerstilling 
•	 Få nødvendige økonomiske rammer for drift og vedlikehold

For Dyrøy menighet

Anne Larsen   Thor-Arne Ervik      Rachel Vangen Hoholm 
Leder i menighetsrådet  Sokneprest       Kirkeverge

BLI FA ST GIVER !Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) ønsker å gi mennesker håp. 
Vi ønsker å gi barn i Vest-Afrika håp om en bedre framtid og vi ønsker 
å være med og løfte helsetilbudet i Mongolia. Vi ønsker å være med 
og gi håp til forfulgte kristne i Sentral-Asia og å gi kvinner i Etiopia 
håp om å kunne føde et sunt og friskt barn – og selv overleve fød-
selen. Men mest av alt ønsker vi å gi mennesker håp om en bedre 
fremtid og håp om et evig liv.

Send sms med koderord 
NLM FG + e-postadresse til 2377 
eller se nlm.no. Du kan også gi en 
enkeltgave på NLMs gavekonto 
8220 02 90131

Gi 100!
Bladpenger 2014 er viktigere enn noen 
gang. Gi 100, gi 200, - gaven er fortsatt 
frivillig. I dette bladet finner du giro for 
innbetaling av bladpenger. Ditt bidrag 
er viktig om Menighetsblad for Dyrøy 
skal overleve i nåværende form. Konto: 4776 16 83124
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Menighetens nye  misjonsprosjekt
Tekst og foto: Thor-Arne Ervik 

Denne vinteren vedtok menighetsrådet følgende: Vi skal satse på et 
samarbeid med NMS og støtte et prosjekt som heter «Barn og unges 
utdanning i Thailand». 

Selve kontrakten som går over 4 år ble 
undertegnet ved representant for NMS, 
Charles Taylor og menighetens nyvalg-
te misjonskontakt Astrid Østrem Skog-
lund. Innholdet i prosjektet ble presen-
tert på «Internasjonal aften» i Brøstad 
kirke den 13. mars. Her fikk vi en inn-
holdsrik informasjon om landet Thai-
land, godt supplert av våre thailandske 
venner her i Dyrøy. Vi fikk også kjenn-
skap til akkurat hva det er Dyrøy menig-
het skal støtte. 

I Thailand bor det 67 millioner men-
nesker og det er mange fattige, spesielt 

i storbyen Bangkok. NMS samarbei-
der med den Lutherske kirka i Thai-
land (OBS: Bare 0.5% av befolkningen 
er kristne, de fleste er buddhister!), som 
har flere tiltak rettet mot barn og unge. 

Det er spesielt to forskjellige formål vi 
er med og støtter økonomisk: Immanu-
elkirkens daghjem og Lovsangshjem-
met i Bangkok. Det drives to daghjem, 
et i egne kirkelokaler og et i Lovsangs-
hjemmet som ligger under en motor-
veibro i Klong Toey-slummen. Her får 
barn som kommer fra fattige familier 
både omsorg, mat og opplæring. Fra 

de er 6 mnd får de plass ved Lovsangs-
hjemmet og fortsetter her til de er 3 år 
gamle. Dernest kan de fortsette på dag-
hjemmet, hvor man forbereder barna til 
skolegang. Ved Lovsangshjemmet er det 
ca. 35 barn og på Immanuelkirkens dag-
hjem er det over 80 barn!

NMS driver også Immanuelhjemmet i 
Phibun, som ligger i Nord-Øst Thailand. 
Fattige bønder i dette området av landet 
har sjelden råd til å gi utdanning ut over 
barneskolenivå til barna sine. På Imma-
nuelhjemmet drives det et elevinternat 
som gir ungdommer mer mulighet til ut-
danning og et sted å bo mens de går på 
offentlig skole, det vil si til de har full-
ført videregående skole. 

Kont  rakten går over 4 år og ble undertegnet av representant for NMS, Charles 
Taylor og menighetens nyvalgte misjonskontakt Astrid Østrem Skoglund

Det er nettopp vedtatt at menigheten 
skal samle inn 10 000 kroner til formå-
let, men samtidig ønsker vi å gjøre barn 
og unge i kirka kjent med Thailand og 
verdien av hva det vil si for thailandske 
barn å få mulighet til en utdanning. 

Når spørsmålet kommer opp: Hva om du 
ikke fikk gå på skolen, og den opplagte 
første jubelen har lagt seg, ønsker vi at 
barn og unge skal tenke på at utdanning 
er nøkkelen ut  av fattigdomsdøra. 

Kilde: 
Brosjyre utgitt av NMS: «Drømmen om 
en framtid». Se også www.drommenomen-
fremtid.blogspot.no

Årsmøte i Brøstad kirkeforening
Etter gudstjenesten 9. mars ble årsmøtet i kirkeforeninga avholdt. Men 
før møtet ble åpnet, var det bevertning med deilige kaker og kirkekaffe 
til alle frammøtte.
Årsmøtet fikk så ei årsmelding som be-
stod av en stødig og ryddig orientering 
om de siste års begivenheter, framført 
av konstituert leder.  De økonomiske 
ressursene foreninga rår over, vil gi det 
nye styret et greit handlingsrom for opp-
gavene som ligger foran. 

Det ble så valgt et nytt styre bestående 
av sokneprest Thor-Arne Ervik, Ma-
rit Toldnes Espejord, Steivor Jensen, 
Ove Gamst og Geir Skoglund. Årsmø-

tet ga det nye styret mange forslag for 
framtidig arbeid. Det kom forslag som 
å fornye lamper og  gardiner i menig-
hetssalen, utforme et hjørne tilpasset ak-
tiviteter for barn, forbedre lydgjengivel-
sen i kirkerommet med mer. Her er det 
nok å ta tak i. 

Det nye styret takker for tilliten og håper 
at mange vil bli med å utvikle Brøstad 
kirke for framtidig bruk. 

Ref: Geir Skoglund
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TAKK og BØNN

Du er hjertelig velkommen til 
samtalefellesskap våren 2014.

Vi samles i Brøstad kirke 
torsdag kl. 19.30

03. april, 
24. april, 
15. mai, 

5. juni (Grillkveld)

Samtalefellesskapet er et åpent felles-
skap i Dyrøy menighet. Samlingene 
er hver tredje torsdag i Brøstad kirke. 
Samlingene starter kl.19.30 med et 
hyggelig måltid. Dernest er det en inn-
ledning rundt et tema som etterfølges 
av samtale i grupper.

Våren 2014 leser vi påfølgende søn-
dags tekster og samtaler rundt disse.

Velkommen! 

• Påskens gudstjenester

• Påskeutfarten på veier og i fjellet

• Situasjonen i Syria

• Krisen i Ukaraina og på Krim

• Alle som lever med sykdom

• Alle som har mistet en av sine kjære

• Fred og frihet for alle i verden

• Menighetsrådet

• De ansatte i menigheten

• Frivillige i menigheten

• Formiddagstreffene

• Samtalefellesskapet

• Konfirmantene våre

• Menighetens misjonsprosjekt

• Kommunestyret

• Elvetun skole og Dyrøy barnehage

• Brøstadbotn Barnegospel

• Bedrifter og virksomheter i Dyrøy

• Dyrøy korforening

Ringeanlegg i Brøstad kirke

Internasjonal aften - Vest møter Øst 
Samtalefellesskapet i Dyrøy menighet har eksistert i flere år. I dette 
forumet er det også blitt en tradisjon med «Internasjonal aften», gjerne 
en i hvert semester.   
Vest møtte Øst 13. mars på Dyrøy me-
nighets årlige «Internasjonale aften» 
i Brøstad kirke. I tillegg ble menighe-
tens misjonsavtale om barn og unges 
utdanning i Thailand både underskrevet  
og  presentert av NMSUs representant,  
Charles Taylor.

Thailand og  sanger og andakt om Mi-
sjon i kirkerommet. 

Menighetens misjonsprosjekt blir pre-
sentert annet sted i bladet, så følg med 
og bli gjerne kjent med NMS sitt arbeid 
i Thailand! 

Siv-Frida Høgmo
Det var et fargerikt fel-
lesskap med  gjester fra 
både Thailand, Russland, 
England, Uzbekistan og 
Norge. Vi smakte på for-
skjellige retter - fra Trøn-
dersodd, tacosuppe, va-
fler, russiske søtsaker og 
thaimat.

Etter et godt måltid og 
hyggelig samtale rundt 
bordet, ble kvelden av-
rundet med foredrag om 

Internasjonal aften har vært et fast innslag på programmet 
til samtalefellesskapet i mange år nå. ( foto: Thor-Arne Ervik)

Det er nå klart at Brøstad kirke vil få 
montert elektrisk ringeanlegg til klokka 
i tårnet. Selve monteringa vil skje i lø-
pet av august måned. Montør og leve-
randør er Nauen Olsen klokkestøperi, 
det eneste firmaet i Norge som leverer 
kirkeklokker med tilbehør. 

Selve ringeanlegget er en genial oppfin-
nelse, som allerede finnes i mange kir-
ker her i Nord-Norge. Ved hjelp av en 

elektronisk tavle, kan all ringing på søn-
dager, helligdager og begravelser lett 
fjernbetjenes eller programmeres ferdig 
på forhånd. Så fra høsten vil det være 
slutt med manuell ringing av kirkeklok-
ka oppe på Brøstad.

Dyrøy menighet retter en stor takk 
til Brøstadbotn sanitetsforening som 
støtter oss 100% med ringeanlegget i 
Brøstad kirke!

tae

Kirkens SOS er kirkens egen krise-
telefon. Et åpent takvindu når alle dø-
rer er stengt eller føles stengt.  Et sted 
en kan ringe anonymt og uten å møte 
moralske pekefingre. Ingen ting er så 
forferdelig at det ikke kan snakkes 
om.  Det er fullstendig taushetsplikt.

Vi har åpent hele døgnet!
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Åpningstider:  
Man - Tor: 10.00 - 16.00

Fre: 10.00 - 17.00
Lør: 10.00 - 14.00

Velkommen til vårt utsalg i Brøstadbotn
Tverrveien 7, 9311 Brøstadbotn,   77 18 93 50

Blomsterbua
Begravelsesbyrå 

Salg av gravminner og navnetilførsel
Stell og beplantning av gravsteder

Anne Larsen,  95 94 53 18

Ringveien 4, 9305 FINNSNES

Verdighet - Lang erfaring
Vi besørger alt ved begravelse i nært samarbeid 
med pårørende og deres ønsker.      Døgnvakt 77 84 11 30

Et verdig farvel
BEGRAVELSESBYRÅET I DYRØY

SANDBAKK
Begravelsehjelp

Finnset, 9310 Sørreisa
Tlf: 922 28 999 

Gudrun Falch   Anne Marie Dahl

9326 Bardufoss
Tlf: 916 48 324

Alt i blomster og binderi

Vi hjelper deg med praktisk støtte og alt som trengs, for å gjøre begravelsen til et verdig farvel

DEMAS as hovedkontor er i Brøstadbotn. Gjennom nettbasert 
kommunikasjon har bedriften fra den ble etablert i 1989 vært 
uavhengig av stedstilknytning og har kontor og avdel inger i Har-
stad, Hønefoss og Russland.  Bedriften leverer produkter til inn- 
og utland. DEMAS har egen utviklingsavdeling. Gjennom inno-
vasjon og utvikling har DEMAS flere ganger kommet med nye 
oppfinnelser og nye produkter til bransjen.

Fagområder/utdanning:
• Ingeniørkompetanse i elektro, 

data, industriteknikk etc. 

• Fagbrev i tavlemontasje, elek-
tro, automasjon etc. 

• Økonomi og ledelse, interna-
sjonal handel etc. 

• Prosesskunnskap, teknisk og or-
ganisatorisk 

Er DEMAS din arbeidsplass i framtida?

DEMAS er en teknologi- og pro-
duksjonsbedrift med produkter og 
tjenester som elektrotavler, inge-
niørtjenester, automasjon- og sty-
ringssystemer. Bedriften har bygd 
ut for videre vekst. I dag er vi ca 
30 ansatte. 

              www.demas.no

God  påske !
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TAKKEANNONSER

FORMIDDAGSTREFF 
Våren 2014

Har du en ledig formiddags-
stund? Da kan du ta deg en tur til 

Brøstad kirke, en torsdag i 
måneden kl. 10.30

Du er hjertelig velkommen:

Torsdag 10. april, 15. mai 
og 12. juni

13. april – Palmesøndag
Ingen gudstjeneste

17. april – Skjærtorsdag
Brøstad kirke kl. 18.00
Nattverdgudstjeneste / Haggada 
v/prost Sigurd Skollevoll
Offer: Den Norske Israelsmisjon

18. april – Langfredag
Brøstad kirke kl. 11.00
Langfredagsgudstjeneste 
v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Dronning Mauds minne

20. april – Påskedag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Påskedagsgudstjeneste 
v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Egen menighet

27. april – 2. søndag i påsketiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Blå Kors

04. mai – 3. søndag i påsketiden
Ingen gudstjeneste. 

11. mai – 4. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 11.00 (NY TID)
Samtalegudstjeneste med konfirmantene,
v/sokneprest Thor-Arne Ervik og 
menighetspedagog Christina M Becker. 
Ofring: NKSS – Skolelaget

17. mai – Grunnlovsdag  
Brøstad kirke kl. 11.00
Festgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Egen menighet
Grunnlovsdagen 200 år

25. mai – 6. søndag i påsketiden
Båthavna kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: IKO

29. mai – Kristi himmelfartsdag
Tranøy kirke
Felles gudstjeneste 
v/sokneprestene Arild Strand og 
Thor-Arne Ervik
Felles med Sørreisa og Tranøy - 
annonseres nærmere   

01. juni – Søndag før pinse  
Dyrøy kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik og 
menighetspedagog Christina Becker
Ofring: Egen menighet

07. juni – Lørdag
Kastnes bygdetun 
Friluftsgudstjeneste (Kastnesdagan)
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: De tre høyskoler

08. juni – Pinsedag 
Brøstad kirke kl. 11.00 
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: NMS- Misjonsprosjektet

15. juni – Treenighetssøndag
Ingen gudstjeneste. 

22. juni – 2. søndag i treenighetstiden
Mellem Gård kl. 11.00 
Friluftsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: NLM, Region Nord

29. juni – 3. søndag i treenighetstiden 
Dyrøy kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Egen menighet
50 års-konfirmanter

Takk for vennlig deltakelse i forbin-
delse med vår mamma Klara Fredrik-
sens bortgang og begravelse. Takk for 
blomster og minnekort til hennes båre. 
En spesiell takk til betjeningen på Om-
sorgssentret for god pleie og omsorg 
som dere ga til mamma.

Anne Sofie, Fredrik, Torill, Rolf og Eva

Takk for vennlig deltakelse i forbindel-
se i forbindelse med vår mamma, Edith 
Jensens bisettelse. Takk for blomster, 
minnekort og pengestøtte til Luftambu-
lansen. Takk til Anne for god hjelp.

Bella, Millrid, Svein-Arne, 
Odd-Eirik, Maren m/familier

Takk for vennlig deltakelse ved Astrid 
Espejords begravelse. 

Familien

Dyrøy Omsorgssenter
Andakter - Våren 2014

Torsdag 10. april kl. 16.30 
       Andakt v/John Taylor

Torsdag 24. april kl. 16.30 
Nattverdsgudstjeneste

v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 08. mai kl. 16.30 
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 22. mai kl. 16.30 
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 05. juni kl. 16.30 
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 19. juni kl. 16.30 
Andakt v/Boye Skoglund

Alle hjertelig velkommen!
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INFORMASJONSBLAD

  SLEKTERS GANG

Døpte

DYRØY: 
05.01.  Isabella Aandal Napastaa - tilhører Tromsø
02.02.  Isabelle Ruud

Døde

DYRØY: 
24.11. Didrik Johannes Jørgensen   f. 1936 
 - tilhører Lyngen
28.11.  Edith Jensen    f. 1916
03.12.  Klara Fredriksen    f. 1924
05.12.  Elsa Gunnbjørg Vang   f. 1942
02.01.  Per Østrem    f. 1926
26.01.  Kjell Martin Nilsen   f. 1936 
 - tilhører Tromsø
27.01.  Torbjørn Astor Sørensen   f. 1948 
 - tilhører Sørreisa
07.02.  Ingebjørg Alice Mathisen   f. 1921

En for alle, alle for en

Det er på tide at noen tør å si det: 
Det er ingen over og ingen kommer til å bli det!

Det ække lett å vite, men du må velge side, 
det handler ikke om å være god,

det handler om å tro at EN ga sitt liv sånn at ALLE kunne gå fri!
Det handler om å være sammen om å synge DEG VÆRE ÆRE!

Ja, det handler om å ha en venn, en åpen vei til himmelen…
Mange sier: jeg passer ikke inn. Mange sier det.

Mange sier: din vilje passer ikke min, så ikke la den skje.
Ingen vet sikkert hvor vi kommer fra eller hvor vi går,

men han som skapte alt sier: Jeg er deres far!
Fader vår, du som er i him’len, navnet ditt er hellig,

la ditt rike komme, la din vilje skje,
gi oss brød, gi oss styrke til å tilgi,

til å tvile på det onde sånn at vi kan se 
det er det du har sagt, du er konge, du har makt

og all ære i evighet. AMEN!
Utdrag av sang laget til MidtNatta 2014 av Roy-Frode Løvland


