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«Lys Våken»

Foto:
André 
Sætherskar

«Livet vant, hans navn er Jesus.»
Slik synger vi i Olov Hartmans salme.

Hva er det påsken egentlig handler om?  Noen vil svare palmegrener 
og hosianna-rop. Noen vil svare kors og død. Noen vil svare nattverd og 
fotvasking. Noen vil svare sovende, sviktende disipler. Noen vil svare 
tortur og død. Og noen vil svare oppstandelse. Alle disse svarene er  
riktige. Mange av oss har vel våre egne tanker og følelser knyttet til 
påsken.  For mange dreier det seg om turer i fjellet, på ski eller scooter, 
med kvikklunsj og appelsin.

Påsken er det store dramaet i Bibelen. Hele vår kristne tro er knyttet til 
de dramatiske hendelsene i Jerusalem der Jesus dømmes til døden og 
henges opp på korset der han dør. Men: Hvis historien om Jesus hadde 
stoppet på kvelden langfredag, hadde det ikke blitt noen kristen kirke.

Det er budskapet 1. påskedag som gjør at det finnes en kristen 
kirke. Vår kristne tro er knyttet til dette budskapet, og det er knyttet til 
overbevisningen om at det er sant: Jesus sto virkelig opp fra de døde. 
Fortellingen om Jesu oppstandelse er sann. Og da går det an å synge 
denne salmen: Livet vant. Livet heter Jesus. Vi husker at Jesus sier 
om seg selv: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til 
Far uten ved meg» (Joh. 14,6).

Når Jesus står opp fra de døde, vinner 
livet over døden. Døden taper. Vår 
tilværelse forteller oss at døden er 
sterkere enn livet. Bibelen forteller oss 
at livet er sterkere enn døden. Det er en 
sannhet som gjelder Jesus selv. Men 
den samme sannhet gjelder alle som 
tror på ham.

Vi inviteres til å tro på livet, til å tro på 
Jesus.

Velsignet påske til alle!

Biskop Olav Øygaard

Det har tildels vært stormfullt i tida 
før og etter jul. Det kan vi si på man-

ge måter. Værmessig og følelsesmessig.

Nært oss her i Dyrøy har det vært en tid 
for sorg og ettertanke for mange. I løpet 
av perioden oktober 2014 til februar 2015 
har det vært hele 17 dødsfall. I samme pe-
riode var det kun 1 dåp. «Sorgen og gle-
den de vandrer til hope» heter en salme 
av godt gammelt merke. Les den i nr 466 
i vår nye salmebok 2013, eller lytt til den 
på YouTube i en meditativ jazzutgave! 
I skrivende stund har stormene stilnet og 
det ligner påskevær i Dyrøy. 

Dette nummeret av Menighetsbladet for 
Dyrøy er årets første - og kommer ut nå 
i påsketiden.

Påsken er selve høytiden som understre-
ker at det er håp midt i den mørkeste tida. 
Påsken er  høytiden hvor det jødiske folk 
minnes deres egen frihetsdag, med mar-
keringen av friheten fra slaveåket under 
Farao i Egypt. I et kristent perspektiv er 
Jesu død på korset, og seinere oppstan-
delse, noe som bryter med all fornuft og 
naturlover. Samtidig er det nettopp noe 
som krever både håp og tro. 

Håp og tro kan vi også skrive under på i 
redaksjonen av menighetsbladet er godt 
å ha. For 1 år siden gikk vi høyt opp på 
banen og oppfordret folk til å gi sin gave 
til bladet. Det så litt mørkt ut med tanke 
på økonomien. 

Kampanjen Gi 100! har hjulpet. Vi har 
også fått en stor enkeltgave fra en ano-
nym giver. Nå har vi nok til å kunne gi ut 
3 blad i året. Det er vi glade for og takk-
nemlige for. En stor takk til alle som fort-
setter å gi, slik at vi kan gi  nytt fra Dyrøy 
menighet ut til alle våre trofaste lesere. 

tae
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VET DU HVA DU TROR? 
Har du lyst til å være konfirmant i kirka?

Vet du ikke helt hva det vil si?
Har du ikke helt bestemt deg?

I juni er det tid for å skrive seg inn som konfirmant for 

konfirmasjonsåret 2015-16
Konfirmasjon feirer vi våren 2016 i Dyrøy kirke. 

I løpet av april/mai får alle 8.klassinger et brev med informasjon i posten. 
Thor-Arne og Christina kommer også innom skolen for å informere dere! 

Vil du eller dine foresatte vite mer om konfirmasjon i kirka, 
sjekk www.konfirmant.no. 

Ellers spørsmål? Ta kontakt med oss! 
Mer informasjon finner du på vår hjemmeside www.dyroykirken.net. 

Vi gleder oss til å få deg som konfirmant over sommeren! 

Dyrøy menighet inviterer alle 3. og 
4.-klassinger til å være Tårnagenter i 
Brøstad kirke 17. og 19. april. 

Det er et nytt trosopplæringstilbud i 
vår menighet. På fredag skal det løses 
oppdrag og mysterier, kirken og Bibe-
lens fortellinger skal utforskes, og vi 
spiser i lag. Vi samles rett etter skole-
slutt, slik at ungene kan ta bussen til 
kirka. Vi avslutter ca. kl.18. På søndag 
feirer vi tårnagentgudstjeneste kl.11 i 

Foto: Stein Ivar Johnsen.

Bakerste rad fra venstre: Marit (Karlsen) Paulsen, Arnt Paulsen, Arnstein Hals, Odd Erik 
Jensen, Johan Julian Johansen, Stig Nilssen, Harry Strøm, Bjørnar Isaksen, Knut Eirik 
Isaksen. Neste rad: Jorunn (Kjærvik) Sletten, Bodil (Paulsen) Landau, Bodil (Mikalsen) 
Kjeldsrud, Kirsti (Johansen) Sørensen, Åse Johansen, Eli Margrethe Meyer-Paulsen, 
Fremste rekke: Toril Ophaug, Torhild Paulsen, Kirsti (Sivertsen) Ottesen og sokneprest 
Thor-Arne Ervik.

Velkommen 
til

lag. Og da er selvfølgelig alle andre i 
menigheten velkommen til å være med.  

Invitasjon sendes i posten til alle i 3. og 
4. klasse rett etter påske.  Velkommen 
som tårnagent i Brøstad kirke!

Dyrøy menighet

50-årskonfirmantene 2014

På Dyrøya er det blitt så man-
ge barn igjen at Berit Nikolai-
sen har starta opp igjen med 
søndagsskole. 

Vi samles en gang i måneden, 
den første eller andre søndagen 
alt etter som det passer. Vi sat-
ser på SMS-varsling. Og skul-
le det være aktuelt for noen fra 
innlandet å være med, så er det 
naturligvis bare å komme. BN

Søndagsskole?! 
- det var lenge siden det!

Her er de søte små foreviget 
rundt bordet (på dåpsrommet) 
i Dyrøy kirke. Emrik, Emma, 
Isak, Jenny, Kristian, Irena, 
Jakob og Telma.
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015: 

I kriser er vann kritisk
Konfirmantene i Dyrøy gjør en innsats for andre! 200 kroner er nok 
til å gi ett menneske sikker tilgang til rent vann!

Han er gift og har 3 barn, og bor i lands-
byen Basti Riaz Abad i Pakistan. En 
morgen, tidlig i oktober, kom flommen 
til landsbyen. Og den kom brått. 

- Vannet kom i stor fart fra kanalen, 
og jeg måtte ta med familien og løpe 
i trygghet. Vi løp til nærmeste lande-
vei, som ligger litt høyere enn resten av 
landsbyen. Slik berget vi livet, forteller 
Muhammed.
 
Ble syk av vannet
Familien ble boende på denne landevei-
en uten ly i over en måned, ventende på 
hjelp. Da flommen kom, hadde de ikke 
tid til å ta med verken husdyr eller eien-
deler. Huset ble fullstendig ødelagt og 
husdyrene druknet. 

- Vi har aldri opplevd flom i landsbyen 
før, det er noe helt nytt, sier Muhammed. 

Et av de årlige prosjektene for konfir-
mantene i hele landet er Fasteaksjon. 
Ved å delta viser konfirmantene konkret 
solidaritet og omsorg for mennesker i 
andre land. Det er Kirkens Nødhjelp 
som er hovedansvarlig for aksjonen på 
nasjonalt plan, mens det er de ulike me-
nighetsrådene, konfirmantansvarlig og 
konfirmantene som har ansvaret lokalt. 

Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann 
noe av det aller første Kirkens Nødhjelp 
stiller med i katastrofer. De sørger for rent 
vann og mulighet for gode sanitærfor-
hold der alt er ødelagt. Samtidig jobber 
de sammen med folk i utsatte områder 
for å forebygge den neste naturkatastro-
fen. Det er de fattigste som rammes har-
dest av klimaendringene, enten det er i 

tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia eller 
flom i Pakistan. Kirkens Nødhjelp tren-
ger din hjelp for å hjelpe. Ditt bidrag gjør 
det mulig for Kirkens Nødhjelp å være 
der med rent vann når katastrofen ram-
mer. Derfor håper vi du vil støtte fasteak-
sjonen i Dyrøy menighet.

I løpet av tirsdag 24. mars 
vil så mange husstander som mulig i 
Dyrøy kommune få besøk av årets kon-
firmanter med innsamlingsbøsser. Til 
alle dere som får besøk av en konfirmant 
med fastebøsse: Ta godt i mot dem, åpne 
pengeboka og gi en gave til Kirkens 
Nødhjelp! 

Da flommen rammet 
En av dem som nylig har fått merke det-
te på kroppen, er Muhammed Irsdad. 

Familien: Muhammed Irshad og familien hans fikk livet totalt endret når flommen 
rammet landsbyen. Huset ble fullstendig ødelagt, og den yngste datteren, Sadia (2), 
er blitt syk av det forurensede vannet.                  Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp

Flommen hadde store konsekvenser for 
Muhammeds familie. Tidligere jobbet 
Muhammed som sikkerhetsvakt og hele 
storfamilien var avhengige av inntekten 
hans. Etter flommen måtte Muhammed 
være sammen med familien og han mis-
tet derfor jobben. I tillegg har flommen 
gjort at drikkevannet er forurenset. 

- Datteren min på to år har blitt syk av 
å drikke vannet etter flommen. Det er så 
vidt vi hadde råd til å betale for medisi-
nene hun trenger for å overleve, forteller 
han alvorlig mens kona holder datteren 
tett inntil seg. 

Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var 
en av de første organisasjonene som 
kom til Basti Riaz Abad. De skal gi Mu-
hammed og landsbyen nye håndpumper, 
latriner, hygieneutstyr og sikre at lands-
byen igjen får trygt vann. 
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Lys Våken 2015  
Årets Lys Våken i Brøstad kirke med Dyrøy menighet som arrangør, 
talte 8 deltakere fra 5. klasse på Elvetun skole. 

Ved velkomst i Brøstad Kirke lørdag 
14.februar (Valentinsdagen), ventet en 
spennende kveld for barna. Først fikk de 
utdelt hver sin bok «Bibelen» til odel og 
eie (en komprimert utgave av Bibelens 
fortellinger).

Denne boken er egentlig en del av kur-
set «På vandring gjennom Bibelen» som 
holdes på skolene i Sørreisa og Dyr-
øy. Dette er et konsept som er for 5.-7.
klasse og er utformet av Bibelselskapet. 
Kursholder er Solveig Ljones Mathisen 
og det er en del av dette kurset 5.klasse 
på Elvetun skole har fått ta del i. 

I tillegg til en Bibelquiz, fikk også bar-
na enda en bok i gave fra Dyrøy menig-

het. Denne gangen den nye salmeboka, i 
Pocketutgave. 

Ny salmebok kom som kjent i 2013, og 
det er også viktig at barn får kjennskap 
til sangskatter som vi bruker i vår lokale 
kirke. 

Resten av kvelden var innholdsrik, med 
øving til gudstjeneste dagen etterpå, 
med gjennomgang av sanger fra salme-
boka, dramastykke om det lille frøet og 
bønneskriving på papirfly med utprø-
ving av dens flyvedyktighet. Og ikke 
minst øving på Lys-Våken-sangen.  Det 
ble også tid for soknepresten å fortelle 
litt om fastelavn, faste og tradisjonen 
med fastelavnsriset. 

Videre var det mulig å velge mellom ute-
aktivitet og aking i Brøstadbakken, eller 
laging av karnevalsmasker til Fastelavns-
søndagen (15.februar). 

Vel inne igjen og med maskene ferdigla-
get ble det servert pizza, som tradisjonen 
tro ble levert på kvelden av barnas for-
eldre. Takk til dere for god pizza og for 
utlån av barna til oss! Og takk til med-
hjelperne Karin, Astrid og Siv-Frida! 

Kvelden ble avsluttet med å se på filmen 
Narnia, før barna dro hjem igjen for å hvi-
le seg opp til gudstjeneste dagen etterpå. 

Gudstjenesten var på selve Fastelavns-
søndagen og ble en fin stund med flere 
foreldre tilstede. Her bidro barna med 
sangen «Lys Våken», bevegelsessanger, 
bønner, dramastykke, samt at sokne-
presten fikk forklart litt om fastelavn, og 
at faste er  opptakten til påsketida. Jesus 

Papirfly med bønner til menigheten fra lys våkne femteklassinger. Fra venstre  Sander 
Torsteinsen, Mathias Wangberg, Emil I. Nordahl, Petter Ertzaas, Kenneth Jakobsen, 
Estine Sæbbe Haraldsen, Silje A. Sætherskar og Linnea Zi Nikolaisen.

forteller: «Sannelig, sannelig, jeg sier 
dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jor-
den og dør, blir det bare det ene kornet. 
Men hvis det dør, bærer det rik frukt.
(Joh 12,24)

Jesus snakket om seg selv, og ringvirk-
ningen som hans død på korset og se-
nere oppstandelse skulle få for alle men-
nesker. Hvetekornet blir et symbol på 
Jesus, men også veksten i naturen som 
vi egentlig ikke kan forklare, er også et 
bilde på vekst i tro og den vekst som den 
kristne kirke opplevde etter Jesus død, 
oppstandelse og himmelfart. Alt dette 
ble også vel illustrert av en tegnefilm fra 
1933 som heter «Den kloke lille høna». 
Etter gudstjenesten ventet det selvfølge-
lig fastelavnsboller med syltetøy, saft og 
kaffe! 

Sokneprest Thor-Arne Ervik 
Foto: André Sætherskar

Her dramatiseres bibelteksten. Med Henriette Brønnestad Sætherskar, en av årets 
konfirmanter, Silje A. Sætherskar og Estine Sæbbe Haraldsvik.
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Med kvikklunsj og krim i tursekken
Om hvordan katolsk fastetid, et ran på Bergensbanen og asiatiske 
klippegrevlinger dannet utgangspunkt for vår moderne påskefeiring.  

Av: Arne Ivar Hanssen

nomenet er først beskrevet i 1682 i av-
handlingen De ovis paschalibus – von 
Oster-Eyern. Medisinprofessoren Ge-
org Franck von Franckenau skildret her 
hvordan barna i Pfalz, Elsass og West-
falen lette etter egg som de voksne had-
de gjemt i gresset – og som påskeharen 
angivelig hadde lagt igjen. Skikken ble 
sannsynligvis spredt videre i Europa av 
tyske utvandrere. Haren som symbol i 
kristenreligøs kunst finner vi flere ste-
der siden middelalderen, og med sin 
formeringsvilje er det lett å se hvordan 
den representerer både vår og fruktbar-
het og i religiøs forstand: oppstandelse. 
Men som i all historie hentes forklarin-
gen fra flere kilder: I Ordspråkene 30,26 
kan vi lese at fjellgrevlingen «er et folk 
uten styrke, enda bygger den seg bo-
lig i berget.» Da Hieronymus på slutten 
av 300-tallet oversatte Det gamle testa-
mente til latin, gjenga han det hebraiske 
«shaphan», fjellgrevling, med «lepus-
culus», som betyr liten hare. Hierony-
mus mente antagelig at folk flest ville 
ha liten forståelse for naturskildringen 
av den vestasiatiske klippegrevlingen 
som er fraværende i europeisk fauna, 
og valgte seg hel- ler haren 
som bilde. Etter senantik-
ken koblet man sammen 
s y m b o - l i k k e n 

De fleste gleder seg 
kanskje til jul, men i 
kirkeåret er det fak-
tisk påsken som er 
største høytiden. Den 
er dessuten vår eldste 
med røtter langt tilba-
ke før den kristne tra-
disjonen. 

panjen til kriminalromanen Bergensto-
get plyndret i natt, som ble lansert en 
uke før Palmesøndag i 1923. Bak det 
skarpe og allittererende pseudonymet 
Jonathan Jerv skjulte seg ingen ringere 
enn forfatterne Nordahl Grieg og Nils 
Lie, og selve annonseringen for boken 
var uhyre moderne i formen: Harald 
Grieg, bror av Nordahl, var redaktør i 
Gyldendal forlag, og ifølge Wikipedia 
kjøpte han annonseplass på førstesiden 
av Aftenposten. Her fremstod tittelen 
som en nyhetssak, og resultatet av den-
ne tidlige formen for content marketing 
var at avisredaksjonen ble nedringt av 
fortvilte pårørende som hadde familie 
og bekjente på toget. At begrepet «på-
skekrim» senere befestet seg, kan kan-
skje også ha en dypere psykologisk for-
klaring: For mange er nettopp påsken en 
tid å minnes en av historiens mest kjente 
retterganger – og korsfestelser. 

I andre deler av Europa og i USA fin-
ner vi påskeharen, en tradisjon som også 
er kommet til Norge de siste årene. Fe-

med svake mennesker, harer, som søkte 
tilflukt i klipper – i Kristus. 

Forbindelsen mellom hare og egg er 
imidlertid uklar. Påskeharen er en pro-
tastantisk tradisjon, og en av mange mu-
lige forklaringer er at det i katolske om-
råder ble bygd opp store lagre av egg 
gjennom fastetiden før påske. Istedenfor 
å forklare barna om den katolske skik-
ken med faste, brukte de protestantiske 
foreldrene påskeharen som forklaring 
på hvorfor det plutselig var så mye egg. 

Vår betegnelse «påske» har vi fått gjen-
nom det latinske «pascha» som igjen går 
tilbake til det hebraiske «pessach», fei-
ringen av jødenes utgang fra Egypt. Vil 
man ha en mer poetisk betegnelse, kan 
vi skjele til det engelske og tyske «Eas-
ter» og «Oster». Etymologien er riktig-
nok uklar, men kommer antagelig av det 
gammelgermanske «Austro», morgen-
gry, eller bokstavelig talt: morgenrød. I 
beskrivelsen av Jesu oppstandelse i Mar-
kus 16,2 heter det at de kom til graven 
«da solen gikk opp.» Da er det lett å se 
hvordan morgengry og dagrand samtidig 
har blitt symboler for oppstandelsen. 

Og for våre hjemlige tradisjoner er det 
kanskje gjerne påskesolen som bærer 
bud om både godt skiføre – og kommen-
de vår og snøsmelting.  

Vi spiser egg, pynter egg, finner sjokola-
deegg i butikkene, hamstrer kvikklunsj 
og appelsiner og stikker til fjells og til 
hytter med krimbøker og terningspill for 
å nyte det som for mange er overgangen 
mellom vinter og vår. Kyllinger og egg 
er populære motiver på servietter og du-
ker, gardiner og dekorasjoner. At vi her 
til lands dekorerer med gult, er en typisk 
nordisk skikk. Det faller seg kanskje na-
turlig når vinteren stort sett er hvit og alt 
som har med sol å gjøre, blir forbundet 
med varme, vår og spirende liv. Dertil 
kommer også symbolikken i kyllingen 
som hakker seg ut av egget: Assosiasjo-
nen til Jesu oppstandelse fra graven er 
nærliggende. Men det er ikke alltid like 
lett å se koblingene mellom folklore og 
religiøs tradisjon. 

For mange blir det ingen påske uten på-
skekrim. Som serie på TV, hørespill i 
radio eller i bokform i solveggen. På-
skekrim er et norsk fenomen uten noen 
direkte parallell i andre land. Bakgrun-
nen finner vi muligens i reklamekam-
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Midtnatta 2015 
Av Thor-Arne Ervik , foto: SvennA Nielsen

Årets konfirmanthappening gikk 
av stabelen 31.januar 2015. 

I Bardufosshallen 
var 600 konfir-

manter fra Senja og Indre Troms 
prosti, samt Metodistkirka på 
Finnsnes samlet. 
Legg til et 10-talls ansatte prester, 

menighetspedagoger  og 
frivillige, foreldre,  vak-

ter, eget band, gospel-
kor (Privilegium), 

For 11. gang ble det «Midtnatt» eller «Finnsnesnatta», som det opp-
rinnelig het. I 2005 ble den første Finnsnesnatta arrangert i regi av 
KFUK/KFUM i FIL-hallen på Finnsnes. Da med stor konsert av Ten-
sing Norge. Senere ble den flyttet til Silsandhallen. I 2014 ble «Finns-
nesnatta» til «Midtnatta» og flyttet til Bardufoss og Bardufosshallen. 
Fortsatt er volleyballturnering, SingStar, og dueller av forskjellig slag 
(sumobryting etc...) viktige ingredienser, men trosvandring og guds-
tjeneste hører også med. 

kafémedarbeidere og konferansi-
er Ruben Gazki, så får du en hek-
tisk kveld. 

Midtnatta er en aktivitetskveld 
for kirkens konfirmanter i Midt-
Troms. Her samles de til konserter, 
show med magiker og kveldens 
konferansier Ruben Gazki, volley-
ballturnering, kreativt rom, ulike 
aktiviteter som sumobryting og 
SingStar og avslutning på kvelden 
med gudstjeneste og trosvandring 
(nattverd, forbønn, lystenning 
m.m) Noe for enhver smak,  med 
andre ord. 

Gazki holdt som vanlig et forry-
kende show hvor han nok en gang 
fikk både unge og voksne til å tro 
at man hadde problemer med sy-
net (les: illusjoner og trylling). 

På slutten av kvelden ble også pre-
mier utdelt til beste kreativitet og 
foto, samt vinnerne av Volleyball-
turneringa; Finnsnes B, og beste 
heiagjengpokal som gikk til Bar-
du. Gratulerer! 

E n  h e k t i s k 
kveld og natt 
med masse lek,  
dans, action, kor 
og band, trylle-
show og Gudstje-
neste.

Våre håpefulle konfirmanter fra 
Dyrøy kjempet seg helt til semifi-
nalen, men måtte til slutt gi tapt 
for årets vinnere, Finnsnes B. Bed-
re lykke neste år, Dyrøy! 
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DEMAS a.s. hovedkontor er i Brøstadbotn. Gjennom nett-
basert kommunikasjon har bedriften fra den ble etablert 
i 1989 vært uavhengig av stedstilknytning og har kontor 
og avdel inger i Harstad, Hønefoss og Russland.  Bedrif-
ten leverer produkter til inn- og utland. DEMAS har egen 
utviklingsavdeling. Gjennom innovasjon og utvikling har 
DEMAS flere ganger kommet med nye oppfinnelser og 
nye produkter til bransjen.

Dyrøy Omsorgssenter

Andakter våren 2015

Torsdag 19. mars kl. 17.00  -  Andakt v/John Taylor

Torsdag 09. april kl. 17.00  -  Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 23. april kl. 17.00   -  Gudstjeneste m/nattverd
   v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 07. mai kl. 17.00   -   Andakt v/John Taylor

Torsdag 21. mai kl. 17.00   -  Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 04. juni kl. 17.00   -  Andakt v/John Taylor

Torsdag 18. juni kl. 17.00   -  Gudstjeneste m/nattverd
   v/Thor-Arne Ervik

Alle hjertelig velkommen!
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Salmekveld i Brøstad Kirke. 
Tekst og foto: Thor-Arne Ervik

Samtalefellesskapet inviterte til salmekveld torsdag 
15.januar 2015. Gjest for kvelden var rådgiver hos 
Nord-Hålogaland bispedømme Ivar Jarle Eliassen, 
som igjen hadde tatt med seg enkelte gjester fra 
Finnsnes Kantori. 

I tillegg til å traktere orgel og piano, inn-
ledet Ivar Jarle underveis om den nye 
salmeboka og den effekt den har fått si-
den Salmeboka minutt for minutt gikk 
på NRK før juletider i 2014. 

Det er mange rundt om i landet som har 
kjøpt Salmeboka 2013, og som har opp-
daget den rike salmeskatten som den 

gjemmer på. Vi 
som kom denne 
kvelden fikk rikelig anledning til å prø-
ve oss på enkelte salmenøtter, deriblant 
en barokk tolkning og flott innlevelse av 
salmebokas nr 1, «Herre Gud ditt dyre 
navn og ære», samt salmen skrevet med 
melodi av Halvdan Nedrejord og tekst 
av Lars Hætta - nr 652: «Å Gud velsig-

na desse to»- på samisk: «O 
Ipmil, bures sivdnit dál dán 
bára»

Ønskesalmer ble det også ri-
kelig tid til. En flott kveld 
som startet som vanlig med 
måltid og samtaler rundt bor-
det i Menighetssalen. 

Vi oppfordrer flere i Dyr-
øy kommune til å oppsøke 
Samtalefellesskapet, og ikke 
minst å besøke våre gudstje-
nester og teste ut Salmesang 
fra Norsk Salmebok 2013. 

Tidligere kantor i Lenvik, Ivar 
Jarle Eliassen var gjest på 
«Salmekveld» i samtalefelles-
skapet. Han ledet tilhørerne 
gjennom gamle og nye salmer 
i Norsk salmebok 2013.

(foto: Thor-Arne Ervik)

Kirkens SOS - krisetelefonen 22400040

Kirkens SOS forsøker å lindre menneskelig nød som ensomhet, fortvi-
lelse og depresjon. Kirkens SOS vil være til stede for dem som trenger 
noen å snakke med.

22 40 00 40 er en døgnåpen krisetelefon 
for mennesker som er i følelsesmessig 
eller eksistensiell krise, og for den som 
tenker på å ta sitt eget liv. Alle som rin-
ger krisetelefonen vil bli møtt med for-
ståelse og aksept.

Hvordan krisetelefonen fungerer
Det viktigste Kirkens SOS kan tilby er 
et lyttende medmenneske, som gir støt-
te og trøst i møte med den smerte som 
formidles. Du kan ringe anonymt, kri-
setelefonen har ingen nummervisning. 
Alle medarbeidere ved Kirkens SOS har 
taushetsplikt. Medarbeiderne er også 
anonyme. De som kontakter Kirkens 
SOS kan være trygge på at vi er til å sto-
le på. Alle våre telefonvakter er frivilli-
ge medarbeidere. Deres oppgave er ikke 
å forkynne eller gi råd, men å lytte til det 
du har på hjertet.

Hva det koster å ringe
Fra 3. mars 2015 byttet Kirkens SOS te-
lefonnummer for å gjøre det billigere å 
ringe til oss. Vi er glade for å kunne tilby 
alle som ringer oss en billigere løsning. 

Det vil koste det samme å ringe vårt nye 
telefonnummer, som det koster å ringe 
vanlige fasttelefonnummer. Prisene va-
rierer fra abonnement til abonnement. 
For noen vil det være gratis, for andre en 
liten kostnad. Sjekk med din operatør. 

Kirkens SOS tjener ingenting på teller-
skrittene.

På hjemmesiden www.kirkens-sos.no 
kan du eventuelt sende en SOS-melding 
eller chatte med en av Kirkens SOS’ 
medarbeidere.
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DEMAS a.s. er en teknologi- og produksjonsbedrift med produkter 
og tjenester som elektrotavler, ingeniørtjenester, automasjon- og 
styringssystemer. Bedriften har bygd ut for videre vekst. I dag er vi 
over 50 ansatte.

Fagområder/utdanning:
• Ingeniørkompetanse i elektro, data, industriteknikk etc.
• Fagbrev i tavlemontasje, elektro, automasjon etc.
• Økonomi og ledelse, internasjonal handel etc.
• Prosesskunnskap, teknisk og organisatorisk

Er DEMAS din arbeidsplass i framtida?

TAKKEANNONSER

Hjertelig takk for all vennlig deltakel-
se i anledning min kjære søster Ågoth 
Eriksens bortgang og begravelse. Takk 
for blomster og hilsninger. En stor takk    
til ansatte på Nordstua ved Dyrøy Om-
sorgssenter for omsorg og pleie. Takk 
også til Sokneprest Thor-Arne Ervik for 
gode ord.

Hilsen Familien

Vi takker for all oppmerksomhet og til-
stedeværelse i anledningen Magna Høg-
mo sin begravelse 14. november 2014. 
En stor takk til Dyrøyoktetten, Sokne-
prest Thor-Arne Ervik, Sandbakk Begra-
velsesbyrå, hjemmetjenesten og Blom-
sterkort. Gaven til Dyrøy Menighet sitt 
misjonsprosjekt kom på kr.7 950,-

Torstein, Tor-Magne og Siv-Frida

Takk for vennlig deltakelse i forbin-
delse med Ingvald Andersens bort-
gang og begravelse, blomster, gave- og 
minnekort til hans båre. Takk også for 
omtanke i form av blomster og telefo-
ner til hjemmet.

Oddrun, Lena Torild 
og John Bernhard

Takk for all hjelp og støtte i forbindel-
se med Arne-Kai Johansens sykdom og 
bortgang. Takk for hilsninger til hjem-
met, samt blomster til hans båre. En spe-
siell takk til snille og hjelpsomme nabo-
er, og til Hjemmetjenesten i Dyrøy for 
all god hjelp. 

Hilsen Magna, Leif-Roger 
og Frode m/fam.

Tusen takk til alle som har Gitt 100 og vel så det! Dette gjør ar-
beidet med menighetsbladet så mye lettere!

Dyrøy – kr. 43 850,-:
L.M.Øverli, E.Vangen, A.Paulsen, J.Kristiansen, H.Hartvigsen, K.Moen, A.Sæbbe, 
S-F.Høgmo, F.A.Torsteinsen, I.Kristoffersen, L og A.Ramberg, J.Bolle, S.Holmen, 
A.E.Jakobsen, Å og R.Kristiansen, L.Nordahl, I.Johansen, B.Moen, I-E.Bakkejord, 
K.Sørensen, W.Melbye, T.Nergård, H.Espejord, V.Olsen, K.Bertheussen, B.Dahl og 
T.Karlsen, B.Hansen, B.Ness, P.Andreassen, R og A.Sætherskar, R.Cruickshank, D og 
A.Solbakk, K.Nikolaisen, H.Lillegård, I.Nikolaisen, J.Taylor, M.Torsteinsen, K.Lillegård, 
V.Pedersen, A.Soini, O.Sørensen, B.Nikolaisen, B.Wangberg, T.Pedersen, K.Østrem, 
A.Hind, P.Myrvoll, K-J.Lillegård, R.Lillegård, S.S.Jørgensen, B.Krogh, P.G.Cruickshank, 
J.Lillegård, S.Johansen, T.Christiansen, K og S.Nilssen, H.Sørensen, H.Solstad, E.Hind, 
E.Øvre, T.S.Østrem, S.Svendsen, T.Johansen, P.Rydningen, H.Rubbås, H.Paulsen, 
K.Moen, E.Paulsen, E.Eilertsen, S.Nergård, M og T.Høgmo, A.Gamst, P.Bruvoll, F.Vang, 
T.Paulsen, S.Abrahamsen, D.Jensen, I.Sørgård, B.M.Paulsen, M.Sletten, A.Sæbbe, R og 
J.Danielsen, Arv etter I.Mathisen, E.Vangen, B.S.Hanssen, T.Josefsen, O og I.Andersen, 
G.Svendsen, R.B.Pettersen, J og O.Kastnes, L.R.Olsen, H.Bakkejord, K.M.Sivertsen, 
A.B.Jensen, L.H.Tobiassen, O.Nergård, M.A.Ludvigsen, E.Hagensen, S.Larsen, 
H.J.Nygård, S.Jensen, B.Espenes, G.Dalgård, G.Granslo, A.Sæbbe, H.Edvarddsen, 
V.Svendsen, A.Sæbbe, R.Jakobsen, P.Rydningen, H.Edvardsen, B.Espenes, H.Edvarddsen, 
T.Nergård, O.H.Broks, S.S.Jørgensen, H.Nilsen, T.Karlsen, NN.

Utenbygds – kr. 8 800,- : 
T.B.Solberg, M.Hansen, B.Andersen, A-T.Bekkeli, A.Johansen, A.Øvre, G.Hofstad, 
K.Bjørkeng, J.Dalseth, H.Holtermann, E.Henriksen, I.Grefstad, M.L.Paulsen, O.Larsen, 
B.Landau, R.Fossen, V.Mørkved, L.Fyhn, Å.Johansen, S.Sæbbe, I.Gudbrandsen, A. og 
O.Larsen, A.Johansen, R.Vullum, M.Brenna, J.H.Paulsen, L.T.Andersen, R.S.Torgersen, 
M.Steinvoll, T.Solberg, B.I.Solheim, S.A.Nygård, K.Kastnes, R.Nilsen, T.Haltland, 
H.K.Hansen og A.Sæbbe, A.M.Øvre, A.Bekkeli.

Til sammen - 52 650,-

Bladpenger - 2014

Gi 100!
I dette bladet legger vi inn en giro-
blankett for de som ikke har nettbank. 
Gi 100,   gi 200, - Gaven er fortsatt 
frivillig, men vi er avhengig av ditt 
bidrag for å kunne gi ut bladet. Konto: 4776 16 83124
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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

Man - Tor: 10.00 - 16.00
Fre: 10.00 - 17.00
Lør: 10.00 - 14.00

www.dyroymat.no   77 18 93 50

Dyrøymat AS

TAKK og BØNN

• Gudstjenestene i påsken/våren 

• Formiddagstreffene

• Samtalefellesskapet 

• Alle som har mistet en av sine kjære

• Alle som sliter med sykdom

• Alle som føler seg ensomme

• Flyktninger i verden

• Menighetens misjonsprosjekt

• Konfirmantene våre

• Skolelaget

• Brøstadbotn Barnegospel

• De ansatte i menigheten

• Alle frivillige i menigheten

• Menighetsrådet

• Alle som lever med krig og under-

trykkelse i verden

• Bedrifter og virksomheter i Dyrøy

• Kommunens framtid

FORMIDDAGSTREFF 

   2015

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:

16. april, 7. mai 
og 11. juni

Basar
i Trekløverhuset 

Palmesøndag 
29. mars kl. 17.00

Dyrøy kirkes venner 
ønsker å samle inn penger til 

brannvarslingsanlegg i Dyrøy kirke. 
Til nå har vi nådd 40 000,- kr, 

men vi må ha inn noen flere tusen. 
Takk til de som allerede har donert 

penger direkte på vår konto! 
Om det er flere som ønsker å gi en 

gave, er vårt kontonummer
4796 67 06895.

Salg av kaffe og kaker 
samt loddsalg.

Velkommen!

Dyrøy kirkes venner 
v/Berit Nikolaisen
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Du er hjertelig velkommen til 
samtalefellesskap våren 2015.

Møt opp i Brøstad kirke 
på følgende datoer:

26. mars kl. 18.00
«Internasjonal aften»

16. april kl. 19.30

07. mai kl. 19.30

28. mai kl. 19.30

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. Deretter er det en 
innledning rundt et tema som etter-
følges av samtale i grupper.

Vel møtt!

15. mars - 4. søndag i fastetiden
Ingen gudstjeneste 

22. mars - Maria Budskapsdag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: De 3 høyskoler

29. mars - Palmesøndag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Ung Kirkesang

02. april - Skjærtorsdag
Brøstad kirke kl. 18.00
Nattverdgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Den Norske Israelsmisjon

03. april - Langfredag
Brøstad kirke kl. 11.00
Langfredagsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Amnesty International

05. april - 1. Påskedag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Egen menighet

6. april - 2. Påskedag
Ingen gudstjeneste

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

19. april - 3. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste/Tårnagentene 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik 
og menighetsped. Christina M Becker. 
Brøstadbotn barnegospel synger
Ofring: Brøstadbotn Barnegospel

23. april - Torsdag
Dyrøy Omsorgssenter kl. 17.00 
Gudstjeneste v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Misjonsalliansen

26. april - 4. søndag i påsketiden
Kastnes bedehus kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Kastnes bedehus

03. mai - 5. søndag i påsketiden: 
Ingen gudstjeneste

10. mai - 6. søndag i påsketiden 
Brøstad kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste for konfirmantene 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik og 
menighetspedagog Christina M. Becker. 
Ofring: Menighetens misjonsprosjekt, NMS

14. mai - Kristi himmelfartsdag
Ingen gudstjeneste

17. mai - Grunnlovsdag
Brøstad kirke kl. 11.00 
Høytidsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik. 
Ofring: Egen menighet

24. mai - 1. Pinsedag  
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: NKSS- Skolelaget

25. mai - 2. Pinsedag  
Ingen gudstjeneste

31. mai - Treenighetssøndag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Egen menighet

07. juni - 2. søndag i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik og 
menighetspedagog Christina M Becker.
Ofring: Egen menighet

13.juni - Lørdag (Kastnesdagan)
Kastnes bygdetun kl. 12.00
Gudstjeneste v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Kastnes bedehus

14. juni - 3. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11:00 
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Råd for psykisk helse

18. juni - Torsdag
Dyrøy omsorgssenter kl. 17.00
Gudstjeneste v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Fjellheim Bibelskole

21. juni - 4. søndag i treenighetstiden
Moen bedehus kl. 11.00 
Høymesse v/seniorprest Rolv Bruun
Ofring: Sjømannskirken, Nord-Håloga-
land krets

28. juni - 5. søndag i treenighetstiden 
Dyrøy kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste v/sokneprest Thor-Arne Ervik
50 årskonfirmanter deltar
Ofring: Egen menighet

05. juli - 6. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste
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INFORMASJONSBLAD

  SLEKTERS GANG

DØPTE: 
21.12.14.   Viljar Emilian Pedersen
   - tilhører Sørreisa

DØDE: 
24.10.14.  Olaug Ingbertine Danielsen   f .1923
25.10.14.  Bernhard Kristian Knutsen   f.1925
27.10.14.  Ågot Alfa Haldis Eriksen   f.1919
29.10.14.  Bergljot Matilde Julie Lavik   f.1929
02.11.14.  Dagfinn Storvoll    f.1958
04.11.14.  Magna Høgmo     f.1927
20.11.14   Svanhild Nymo    f.1926
29.11.14.  Arne Kai Johansen    f.1933
12.12.14.  Aslaug Johansen    f.1924
14.12.14.  Ingvald Bergeton Andersen   f.1927
26.12.14.  Karen Margrethe Heimdal   f.1923
25.12.14   Ronal Størmer Johansen   f.1947
27.12.14.  Torbjørn Jarle Magnus Nikolaisen  f.1934
02.01.15.  Herbjørg Solstad   f.1936
14.01.15.  Olaug Hansine Myrholt    f.1927
24.01.15.  Karen Anna Olsen    f.1926
26.02.15. Harald Ove Molund   f.1953

VIGDE: 
15.02. Anne Marit Svendsen og 
   Kim Roar Nergård

Jesus lever, graven brast 

Jesus lever, graven brast. Han stod opp med guddoms velde.
Trøsten står som klippen fast at hans død og blod skal gjelde.
Lynet blinker, jorden bever, graven brast, og Jesus lever!

Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til seier.
Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier.
Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet!

Tekst: Johan Nordahl Brun 1786/Melodi: Ahle/Briegel


