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Når livet og døden møtes
Jeg er optimist. Jeg liker å tro og håpe at ting går bra. Da har jeg mu-
ligheten til å glede meg. Og dessuten: hvis jeg er optimist, er det god 
mulighet for at jeg påvirker situasjonen slik at det er større mulighet 
for at det går bra. Så dermed har optimisten god mulighet for å få rett. 
Alternativet er å være pessimist. Hvis jeg tror det går dårlig, øker sjan-
sen for at det gjør nettopp det. Pessimisten får ofte rett – dessverre. 
Men hva hvis optimisten tar feil? Det kan jo skje. Og da har jeg det 
mye bedre fram til det eventuelt går dårlig, i stedet for å grue meg hele 
tida til at det skal skje.

Kristendom er optimisme. Kristendom er tro på «happy ending». For-
di vi tror at Jesus elsker oss. Vi tror at han har makt, vi tror at han vil 
oss bare godt. Og: vi tror at han gir evig liv til alle som tror på ham.

Gjennom hele sin virksomhet fortalte Jesus, gang på gang, at han 
skulle lide og dø – og så stå opp igjen fra de døde.  Det kunne se ut 
som om disiplene ikke klarte å ta det helt inn over seg. De klarte knapt 
å tenke seg at han skulle bli torturert til døde. Men når det skjedde, var 
det helt utenfor deres horisont at han skulle stå opp igjen fra de døde. 
De tenkte vel det som var det naturlige, og som all deres erfaring tilsa: 
den som er død er død. Mer er det ikke å si om den saken.

Men Jesus sto opp fra de døde. Det tok sin tid før disiplene skjønte 
det, og trodde at det var sant. Men det er svært tydelig i Det nye testa-
mente at disiplene etter hvert var overbevist 
om at Jesus hadde stått opp. Det var jo der-
for de fortalte det til alle de så og begynte 
med misjonsvirksomhet.
Vi inviteres til å leve våre liv i denne døde-
lige verden med et optimistisk syn. Livet er 
sterkere enn døden! Gud vil gi oss framtid 
og håp! I tro på Jesus kan vi se fram til både 
morgendagen og evigheten!

Olav Øygard
Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme

Is there anybody out there? 
- Er det noen der ute?

Spørsmålet er hentet fra rockegruppen Pink 
Floyd sin plate, The Wall, som kom ut 30. 
november 1979, med sangen som har nett-
opp denne tittelen. Det er et relevant spørs-
mål, også å stille seg for oss i redaksjonen i 
menighetsbladet. Er det noen der ute? 

Ja, vi når ganske mange lesere med nytt fra 
Dyrøy menighet! Kirka er brukt av ganske 
mange mennesker i Dyrøy, hvis vi ser på 
snittet for antallet gudstjenestedeltakere, 
som ligger på ca. 44 pr. gudstjeneste.  Dette 
er meget bra sammenlignet med folketallet 
i Dyrøy. I andre sammenhenger er kirka en 
møteplass, for både barn og voksne. Mye 
positivt skjer. Både gjennom trosopplærin-
ga, en læringsarena om kristen tro for barn 
i Dyrøy. I tillegg har menigheten en egen 
arena som heter Samtalefellesskapet. Der 
en møtes en gang i måneden for et måltid 
og en kopp kaffe, og en samtale rundt aktu-
elle tema som det ondes problem i verden,  
påske, allsangskvelder mm. 

Man samles også i kirka til sorg, savn og 
ettetanke. Begravelse er vel den arena 
man når flest folk i kommunen. Guds-
tjenesten er menighetens samlingspunkt. 
Slik har det vært «til alle tider». Vi kunne 
sagt mye om dette, men nøyer oss med å 
stille spørsmålet på nytt:

Er det noen der ute? 
Vi vet at det er mange der ute. Både le-
sere av menighetsbladet, men også venner 
av Dyrøy menighet. Som kanskje søker 
mer enn å gå i en begravelse, som kan-
skje savner en arena der en kan snakke om 
tro eller tvil, eller å møte Gud igjennom 
musikk, ord og ettertanke. Døra står alltid 
åpen for den som spør! Nå er første steget 
tatt. Resten er opp til nettopp deg!    tae
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Lys Våken 2016

Årets «Lys Våken» i Brøstad kirke 
med Dyrøy menighet som arran-
gør, talte hele 13 deltakere i år fra 
5. klasse på Elvetun skole. 

Ved velkomst i Brøstad kirke lørdag 30. 
januar, ventet en spennende kveld og natt 
for barna. De fikk først utdelt hver sin 
bok «Bibelen» til odel og eie (en kompri-
mert utgave av Bibelens fortellinger).

Denne boken er en del av kurset «På 
vandring gjennom Bibelen» som holdes 
på skolene i Sørreisa og Dyrøy. Dette 
er et konsept for 5. -7. klasse og er ut-
formet 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 kort 
gjennomgang av boka, ble det holdt en 
(u)høytidelig Bibelquiz. 

Resten av ettermiddagen var innholds-
rik, med øving til gudstjeneste dagen 
etter, med gjennomgang av sanger til 
gudstjenesten, dramastykke om Såman-
nen, og bønneskriving på papirfly med 
utprøving av dens flyvedyktighet. 
Og ikke minst øving på Lys Våken-san-

til litt moro. En nervøs sok-
neprest sto i bunnen av bak-
ken og dirigerte trafikken 
opp og ned. 

Vel inne igjen ventet det piz-
za, som tradisjonen tro bar-
nas foreldre leverer på kvel-
den. Takk til dere for god 
pizza og for utlån av barna 
til oss! Etter pizzaen var det 
pynting av lys, som hver og 
en av barna lagde til sitt eget, 
og som de bar inn på gudstje-
nesten i kirka dagen etterpå. 
Takk til medhjelperne Karin, 
Astrid og Siv-Frida! 

Rett før filmkvelden var det 
også aktivitet ute med re-
fleksløp! Kvelden ble avslut-
tet med å se på filmen Josef, 

gen.  Det ble også tid for soknepresten å 
fortelle litt om Bibelen, og om Bibelsel-
skapets arbeid for å gi Bibelen til barn i 
Ukraina. Videre var det uteaktivitet og 
aking i Brøstadbakken, det passet bra at 
barna hadde med seg lomme- og hode-
lykter. Litt lite snø, men akkurat passe 

En høyst våken gjeng samlet i koret i Brøstad kirke. 
Bakerst fra venstre: Kai C. Bakken, Kristoffer Johansen, Richard Bertheussen og Hen-
riette Andersen. 2. rekke: Mathias Tunheim Pedersen, Mia R. Wilhelmsen, Amanda 
Bakkemo, Frida Kaspersen og Benedicte R. Kristoffersen. Foran: Nora Agersborg, 
Aina Viktoria Heim, Thea Kristina Svendsen og Victoria Langaune.

To gode venner, både på skolen og når det er Lys Vå-
ken: Thea Kristina Svendsen og Aina Viktoria Heim.
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FRA KRYBBEN TIL KORSET
For ikke så veldig lenge siden feiret vi jul. En høytid som mange gleder 
seg til og ser fram til hvert eneste år. En høytid med mye kos og hygge og 
et søtt lite Jesusbarn. De fleste av oss kan ta imot og feire barnet Jesus.

Drømmenes konge, før det ble kvelds-
bønn, og så en del av det med å være Lys 
Våken: Overnatting i kirka!

Gudstjenesten var på Bibeldagen og ble 
en fin stund med flere foreldre tilstede. 
Her bidro barna med tekstlesing, sangen 
«Lys Våken», bevegelsessanger, bøn-
ner, dramastykke, samt at soknepresten 
fikk forklart litt om Bibeldagen, og om 
hvor viktig det er med vekst i Guds åker, 
i vår verden som vi lever i her og nå. Or-
det må taes imot, forstås og etterleves, 
også for kommende generasjoner. 

Nytt av i år og meget fascinerende, som 
må nevnes til slutt: Presentasjon av Bi-
belens historie, med hele 73 forskjel-
lige bevegelser, presentert av Christina 
Ströh, vår menighetspedagog, og barna. 
Imponerende og forhåpentligvis lære-
rikt og informativt for alle som var til-
stede 31. januar i Brøstad kirke! 

Tekst og bilder: Thor-Arne Ervik

Over: Menighetspedagog Christina Ströh 
ledet de «Lys Våkne» med stødig hånd 
gjennom helga. 

Under: En av aktivitetene i helga var 
dekorering av stearinlys. Resultatet 
kunne besiktiges på gudstjenesten. Var 
du ikke der får du nøye deg med bildet 
på forrige side.

Hvorfor kom Jesus «fra himlens høye 
slott ned til vår arme jord»?

Så vokste Jesus opp og ble til mann. En 
mann som bare gjorde godt, som velsig-
net barna, som ba oss elske hverandre, 
som gjorde mennesker friske og som ga 
dem mat. En mann som viste oss et ek-
sempel til etterfølgelse. Å ta imot en opp-
fordring fra Jesus om å gjøre godt, er be-
gripelig for oss, selv om det ikke alltid er 
like lett å gå i Jesu fotspor og gjøre godt 
mot andre. Vi velger ofte våre egne veier 
som ikke alltid fører noe godt med seg.

Så kommer påsken. Straks blir det min-
dre søtt og koselig, men desto mer dra-
matisk. Det blir gjerne også mer ubegri-
pelig, ja til og med anstøtelig og ikke så 
lett å ta imot.

Hvorfor måtte Jesus dø på et kors?
Han fikk rett og slett en dødsdom. En 
dødsdom impliserer at du har gjort en 
alvorlig forbrytelse. Så hva hadde Jesus 
gjort? Var det ikke han som bare gjorde 
godt? Det ble ikke så lett for dem som 
skulle dømme Jesus å sette fingeren på 
hva galt han egentlig hadde gjort. Det 
det endte med, var blasfemi, at han spot-
tet Gud ved å si at han selv var Gud. 

Var han ikke Gud, da? Som kristne tror 
vi det. Dermed tror vi også at han ble 
dødsdømt uten å ha gjort noe galt. 

Men noen har gjort noe galt, og noen må 
ta straffen.

Vi er de som har gjort, gjør og vil komme 
til å gjøre større og mindre gale ting gjen-
nom livet, i tanker, ord og gjerninger. 
Jesus er den som stiller opp for oss og 
sier: Jeg tar straffen - for dere alle.

For en gave! For en stedfortreder! For 
en befrielse! 

Dette har vi alle muligheten til å be-
nytte oss av og ta imot.

«Fra krybben til korset gikk veien for deg,
slik åpnet du porten til himlen for meg.

Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,
så alle kan samles i himlen hos deg!»

God Påske!
Karin Storvoll
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Velkommen 
til

Vi søker etter Tårnagenter i Dyrøy. 
Alle 3. og 4.-klassinger er invitert til 
å være Tårnagenter i Brøstad kirke 
16. og 17. april. 

For andre gang inviterer vi til dette 
trosopplæringstilbud i vår menig-
het. På lørdag skal det løses opp-
drag og mysterier, kirken og Bibe-
lens fortellinger skal utforskes, og vi 

spiser i lag. 

På søndag feirer vi tårnagentguds-
tjeneste kl.11 i lag. Og da er selv-
følgelig alle andre i menigheten vel-
kommen til å være med.  

                Dyrøy menighet

Invitasjon sendes i posten til alle i 3. og 4. klasse rett etter påske. 
Dette blir gøy, lærerikt og et minne for livet!

Velkommen som tårnagent i Brøstad kirke!

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016:

I kriser er 
vann kritisk
Konfirmantene i Dyrøy gjør 
en innsats for andre! Ta godt 
imot konfirmantene mandag 
14. mars! 200 kroner er nok 
til å gi ett menneske sikker 
tilgang til rent vann!

Aldri før har vi sett så mange store hu-
manitære kriser på en gang. Kirkens 
Nødhjelp er i katastrofen med rent vann. 
Nå trenger de din hjelp. 

Akkurat nå er millioner av mennesker 
rammet av katastrofer - verden over. Det 
siste året har Kirkens Nødhjelp gitt rent 
vann til blant andre flyktninger i Sør-Su-
dan, Nord-Irak og Syria, flomofre i Ma-
lawi, tørkerammede i Etiopia og jord-
skjelvofre i Nepal. 

I Etiopia har værfenomenet El Niño 
skapt den verste tørken på 30 år. Ifølge 
etiopiske myndigheter vil 10,2 millioner 
være truet av kritisk matmangel i 2016. 
Mer enn halvparten av disse er barn. 5,8 
millioner mennesker er i akutt mangel 
på vann. Blant dem som er hardt ram-
met, er bøndene i Ankober-distriktet. 

Enorm mangel på vann
Tørken har skapt enorm vannmangel, 
ubrukelige avlinger og utarmede beite-
marker. Bøndene mister dyrene sine og 
dermed livsgrunnlaget sitt. Det lille reg-
net som har kommet, har ikke vært nok 
til å gi avlinger. 

For å klare seg, må bøndene selge dy-
rene som har overlevd så langt i tørken. 
De blir tvunget til å selge kyr som har 
sørget for verdifull melk til barna i fa-
milien. Nå har mange snart verken dyr 
eller penger igjen. Bonden Dagne hå-
per fortsatt på regn, men er bekymret 
for hvordan han skal klare å drive jorda 
uten oksene sine. 

Kirkens Nødhjelp er til stede i Ankober 
og flere andre av de verst rammede om-
rådene i Etiopia. Behovene er akutte, og 
Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann 
og trygge sanitære forhold. 

– Vi er i gang med nødhjelpsarbeidet og 
har allerede jobbet forebyggende i flere 
måneder. Men når omfanget er så stort, 
trenger vi all den hjelpen vi kan få, sier 
generalsekretær Anne-Marie Helland i 
Kirkens Nødhjelp. 

Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann 
noe av det aller første Kirkens Nød-
hjelp stiller med i katastrofer. De sør-
ger for rent vann og mulighet til gode 
sanitærforhold der alt er ødelagt. Samti-

dig jobber de sammen med folk i utsatte 
områder for å forebygge den neste na-
turkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber 
også med å påvirke politikere og andre 
beslutningstakere til å stanse klimaend-
ringene.  

Et av de årlige prosjektene for konfir-
mantene i hele landet er Fasteaksjon. 
Ved å delta viser konfirmantene kon-
kret solidaritet og omsorg for mennes-
ker i andre land. I løpet av mandag 14. 
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 konfir-
mant med fastebøsse: 
Ta godt i mot dem, åpne pengeboka og 
gi en gave til Kirkens Nødhjelp! Ditt 
bidrag gjør det mulig for Kirkens Nød-
hjelp å være der med rent vann når ka-
tastrofen rammer. 

Derfor håper vi du vil støtte fasteaksjo-
nen i vår her i Dyrøy.
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Fastetiden og askeonsdag
Av Thor-Arne Ervik

I 40 dager før påske, inntreffer fastetiden. I år begynner denne kirkens 
årstid med askeonsdag 10. februar.

Fasten
Før alvoret inntreffer skal vi ha feiret 
fastelavnssøndag med kirkekaffe og 
fastelavnsboller. Og sannelig skal det 
vel ikke være blåmandag og feitetirsdag 
også. Og, som vi skal se seinere, noen 
feirer også karneval. 

Men hva er opprinnelsen til denne mar-
keringen av faste i kirkelig sammen-
heng, og hva kan en gudstjenestefei-

I mange sammenhenger er det altså av-
holdenhet fra mat vi gjerne forbinder 
faste med. En renselse for kroppen.  
Faktisk ble kunstskattene i Trondenes 
kirke i Harstad finansiert nettopp av ka-
tolsk fastetradisjon. 

I tidlig kristen tid, i det vi kaller old-
kirken, oppsto tradisjonen med fas-
te, og at man skulle være avholden fra 

ulike typer mat og drikke på enkelte 
dager, ikke minst fredager. Med Kir-
kens påbud om at fredager og enkelte 
andre dager i fastetida skulle være fri 
for kjøtt, ble det bonanza for etterspør-
selen etter fisk. Rettere sagt tørrfisk.  
Takket være tørrfiskhandelen fra Nord-
Norge, kunne man anskaffe seg luksuri-
øs kirkekunst fra Tyskland, nærmere be-
stemt Lübeck.  Siden denne praksisen, 
har vi også tradisjonen i europeiske og 
Sør-Amerikanske land med karneval, en 
kort periode med fest og glede. Vale car-
nem! Farvel til kjøttet, altså Karneval. 

Faste er noe vi kan oversette med for-
beredelse. Man forbereder seg i kropp 
og sjel på å konsentrere seg om Guds 
ord og reflekterer over det som skal skje 
40 dager seinere: Påsketiden med Jesu 
Kristi lidelse, død og oppstandelse. For 
oss som protestanter kan det være viktig 
å vektlegge nettopp denne formen for 
faste. For, kommer man for langt andre 
veien med alt for mange påbud og plik-
ter, så blir det gjerne oppfattet som gjer-
ninger for gjerningens skyld, og ikke 
bare for troens skyld. Vi søker nåden for 
troens skyld, ikke for at vi kan skryte på 
oss å overholde fastens plikter, som det 
ble mer og mer av i middelalderen og i 
den katolske tid. 

Men hvorfor varer fasten i 40 dager?  
Dette står å lese på nettstedet til den Ka-
tolske kirke i Norge: 

Fordi førti dager er et tradisjonelt tall 
som er knyttet til disiplin, hengivelse 
og forberedelse i Bibelen. Moses var på 
Guds fjell i førti dager (2 Mos 24,18 og 
34,28), speiderne var i landet førti dager 
(4 Mos 13,25), Elias reiste i førti dager 
før han kom til hulen hvor han hadde sin 

åpenbaring (1 Kong 18,8), Ninive fikk 
en frist på førti dager til å angre (Jo-
nas 3,4) og viktigst, før han begynte sin 
gjerning var Jesus førti dager i ødemar-
ken mens han fastet og ba (Matt 4,2).
Fordi fasten er en tid for bønn og faste 
er det riktig for kristne å etterfølge Her-
ren med en periode på førti dager. Kris-
tus brukte førti dager i bønn og faste på 
å forberede sin gjerning som endte med 
korsfestelsen og oppstandelsen. Det er 
derfor riktig for kristne å etterfølge ham 
med en førti dagers periode med bønn 
og faste for å forberede feiringen av 
hans gjernings fullbyrdelse, Langfredag 
(dagen for korsfestelsen) og Påskesøn-
dag (dagen for oppstandelsen). 
Kilde: http://www.katolsk.no/praksis/syklus/
artikler/faste40

Askeonsdag
Faste er forberedelse. At man gjør bot på 
begynnelsen av fastetiden, på askeons-
dag, betyr at man forsøker å legge av seg 
tanker om synd og skyld, og søker Guds 
tilgivelse. På askeonsdag, også slik vi 
feirer og markerer det i Brøstad kirke, 
tegnes de som ønsker det med korsets 
tegn på pannen med aske, mens presten 
sier: Kom i hu at du er støv og at du skal 
dø, for av jord er du kommet og til jord 
skal du bli. Og søk Boten og Guds tilgi-
velse for dine synder. 

Nettopp på en slik dag får man se fas-
tens dypere mening, symboler på liv og 
død. Samtidig må vi huske vår kirkefa-
der Martin Luther, som henviste til at vi 
hver eneste dag måtte gjøre bot og kom-
me i hu at vi er døpt, tegnet med korsets 
tegn, slik at vi alle ved troen på Jesus 
Kristus både har del i hans død  og hans 
oppstandelse!

ring 10. februar fortelle oss 
om fastens dypere mening? 
Heng med og du skal snart 
få svar!

Faste er et begrep som 
mange av oss kjenner, og 
som vi umiskjennelig for-
binder med mat, eller sna-
rere å være avholden fra 
mat. Vi kjenner til at fas-
te er en måte å meditere 
eller reflektere over det 
guddommelige, både i jø-
disk og muslimsk tradi-
sjon opptrer faste som et 
begrep, og i Islam snarere 
som et påbud. 

Til høyre: Et av alterskapene 
i Trondenes kirke, forøvrig fi-
nansiert av frukten av fasten. 
(Foto: Thor-Arne Ervik)
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En fartsfull kveld med aktivi-
teter for de fleste, fra rodeo-ok-
seriding, sumo-bryting, sing-
star, bordtennis, BungeeRun, 
fotball á la bumpers 
(kjempemoro!), 
kampstaver, 
bønnerom, kiosk 
med masse godt, 
kreativt rom…og 
annet artig. «En for 
alle, alle for en» står 
som tema over natta 
og setter tonen for 
showet fra scenen. 
Kirkebandet fra 
Finnsnes leder 
lovsangen, 

EN FOR ALLE – ALLE FOR EN! 

Midtnatta 2016

nye venner på facebook. På hjemturen 
var de fleste kjempetrøtte, men enige 
om at Midtnatta vil de være med på flere 
ganger. 

Takk til foreldre som både kjørte oss til 
arrangementet og som var i lag med oss 
som både «natteravn» og «sikkerhets-
vakter». Uten alle de frivillige, kunne vi 

Mer enn 400 konfirmanter, ungdomsledere fra 10.klasse og vide-
regående og mange frivillige voksne var samlet i Bardufosshallen 
på konfirmantfestivalen Midtnatta 2016.  

Roy-Frode synger mottosangen, 
tryllekunster Ruben Gazki, som 
kaller seg «Svindler med stil» en-
gasjerer ungdommene med trik-
sene. 

Høydepunktet var nok det 
ganske så spektakulære 

fyrshowet fra Ruben! 
Våre 11 konfirmanter 
og menighetspedagog 

Christina koste seg 
veldig hele kvelden. 
«Det er gøy å møte 
konfirmantene fra 

andre menigheter!» 
sier våre konfirmanter 

og det var ikke få 
som fikk seg noen 

Fotball a la bumpers - plutselig blir taklingene veldig artige.

ikke få det til, sier Christina. 

Natta ble avsluttet med en stemnings-
full trosvandring, der konfirmantene 
både kunne tenne lys, fikk tegnet et kors 
i hånda som påminnelse om dåpen og 
kunne gå til nattverd, før alle fikk reise 
hjem med Guds velsignelse. 

Bilder: Sven Becker

Under: Trosvandring med tenning av lys hører med på Midtnatta.
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TAKK og BØNN
• Gudstjenestene i menigheten 

• Andaktene på sykehjemmet

• Samtalefellesskapet 

• Alle som har mistet en av sine kjære

• Godt og tjenlig vintervær

• Alle som er ensomme eller syke

• Flyktningesituasjonen i verden og Norge

• Menighetens misjonsprosjekt

• Konfirmantene våre og konfirmasjonen

• Påskens gudstjenester

• Brøstadbotn Barnegospel

• De ansatte i menigheten

• Alle frivillige i menigheten

• Menighetsrådet

• Formiddagstreffene i kirka

• Alle som lever med krig og under-

trykkelse i verden

• Bedrifter og virksomheter i Dyrøy

• Kommunereformen i Norge

FORMIDDAGSTREFF 
Våren 2016

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 17/3, 14/4, 12/5 
og 16/6

Andakter ved Dyrøy Omsorgssenter våren 2016

Torsdag 03. mars kl. 17.00  -  Andakt v/John Taylor

Torsdag 17. mars kl. 17.00  -   Gudstjeneste m/nattverd v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 31. mars kl. 17.00  -  Andakt v/John Taylor

Torsdag 14. april kl. 17.00  -   Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 28. april kl. 17.00  - Andakt v/John Taylor

Torsdag 12. mai kl. 17.00  -  Andakt v/Christina Ströh

Torsdag 19. mai kl. 17.00  -  Gudstjeneste m/nattverd v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 02. juni kl. 17.00  -  Andakt v/John Taylor

Torsdag 16. juni kl. 17.00  -  Andakt v/Thor-Arne Ervik

Alle er hjertelig velkommen!

Bladpenger - rest 2015
Her følger en oversikt over resten av giverne til Dyrøy Menighetsblad 
for hele 2015 - totalt – kr. 39 850,- 
Inni dette bladet vil du finne en giro, slik at du også i 2016 kan yte ditt 
bidrag!  Takk!

Dyrøy – Kr. 2 150,- : (tidligere 28 800,- ) Til sammen kr. 30 950,-
Ø. Gamst, L. Arnesen, K. Moen, A.E. Jakobsen, I. Kristoffersen, B. Krogh, G.B. 
Svendsen, L og A Ramberg.

Utenbygds – Kr. 850,- : (tidligere 7 950,- ) Til sammen kr. 8 800,- :
S. Foldøy, Å. Johansen, O. Jakobsen, R. Fossen, M.L. Paulsen.

Gi 100!
For å kunne gi ut dette bladet er vi helt 
avhengig av bidrag fra deg som leser. 
Gi 100,   gi 200, - Gaven er fortsatt fri-
villig, men meget kjærkommen. Konto: 4776 16 83124

Kirkens SOS er kirkens egen krise-
telefon. Et åpent takvindu når alle 
dører er stengt eller føles stengt.  Et 
sted en kan ringe anonymt og uten å 
møte moralske pekefingre, «ta deg 
nå sammen-utsagn» eller velmente 
bagatelliserende råd.  En trenger 
ikke snakke om Gud for å ringe, og 
ingen ting er så forferdelig at det ikke 
kan snakkes om.  Det er fullstendig 
taushetsplikt.

Vi har åpent hele døgnet!

22400040
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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

Man - Tor: 09.30 - 17.00
Fre: 09.30 - 18.00
Lør: 09.30 - 15.00

www.dyroymat.no   77 18 93 50

Dyrøymat AS

DEMAS as er en teknologi- og produksjonsbedrift 
som utvikler og leverer elektrotavler, ingeniør-
tjenester, automasjon – og styringssystemer. 
Bedriften består i dag av over 50 ansatte. Hoved-
kontoret ligger i Brøstadbotn, men bedriften har 
også avdeling på Hønefoss og kontorer i Harstad 
og i St. Petersburg/Russland.

Skap for bolig Tavler for skip

For mer informasjon gå inn på vår nettside: 
www.demas.no

BEGRAVELSESBYRÅET I DYRØY 

   Siv-Frida Høgmo
   Tlf: 996 95 329 

Begravelse, Gravstein, Blomster

Sandbakk
    Begravelseshjelp as
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Du er hjertelig velkommen til 
samtalefellesskap våren 2016:

Møt opp i Brøstad kirke 
på følgende datoer:

3. mars, 31. mars, 21. april,
12. mai og 2. juni

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.

06. mars – 4. søndag i fastetiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll 
Ofring: Egen menighet

13. mars – Maria budskapsdag
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: ACTA – Barn og unge

17. mars – Torsdag
Dyrøy Omsorgssenter kl. 17.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Kirkens familievern

20. mars – Palmesøndag
Brøstad kirke kl. 11.00 
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: NKSS - Skolelaget

24. mars – Skjærtorsdag
Brøstad kirke kl. 18.00 
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Den Norske Israelsmisjon

25. mars – Langfredag
Brøstad kirke kl. 11.00 
Langfredagsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Norsk Luthersk Misjonssamband

27. mars – Påskedag
Dyrøy kirke kl. 11.00 
Høytidsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Egen menighet

03. april - 2. søndag i påsketiden
Kastnes bedehus kl. 11.00
Høymesse 
v/menighetspedagog Christina Ströh
Ofring: Egen menighet

17. april - 4. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/sokneprest 
Thor-Arne Ervik og menighetspedagog 
Christina Ströh. Tårnagenthelg
Ofring: Brøstadbotn Barnegospel

24. april - 5. søndag i påsketiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Misjonsalliansen

01. mai – 6. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Åpne dører

15. mai – Pinsedag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Normisjon – internasjonalt arbeid

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

19. mai – Torsdag 
Dyrøy omsorgssenter kl. 17.00
Høymesse v/sokneprest 
Thor-Arne Ervik
Ofring: Troms søndagsskolekrets

22. mai – Treenighetssøndag
Brøstad kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste v/sokneprest 
Thor-Arne Ervik og menighetspedagog 
Christina Ströh
Ofring: NKSS – Skolelaget 

29. mai – 2. søndag i treenighetstiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest 
Thor-Arne Ervik
Ofring: Moen bedehus

05. juni – 3. søndag i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/sokneprest 
Thor-Arne Ervik og menighetspedagog 
Christina Ströh
Ofring: Egen menighet

11. juni – Lørdag 
Kastnes bygdetun kl. 13.00
Friluftsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Kastnes bedehus

12. juni – 4. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest 
Thor-Arne Ervik
Ofring: Sjømannskirken

26. juni – Aposteldagen
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest 
Thor-Arne Ervik 
Ofring: Egen menighet

TAKKEANNONSER

Takk for all vennlig deltakelse ved vår 
kjære Arne Kristiansens bortgang. Takk 
for besøk, blomster, telefoner og minne-
kort. Takk til Dyrøy sykehjem for god 
omsorg og pleie.

Ann og Remi m/familie

We’d like to
talk to you
about cheeses

Church Mice
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INFORMASJONSBLAD

  SLEKTERS GANG

DØDE: 
01.01. Yngve Paulsen    f. 1940
08.01. Arne Sigvard Kristiansen   f. 1946
28.01. Jan Lovin Jensen    f. 1941
02.02. Lython Georg Bruvoll   f. 1927

Det finnes en dyrebar rose

Det finnes en dyrebar rose 
som aldri skal visne hen,

den trosser all frost på jorden 
og blomstrer og blomstrer igjen.

Den blomstret ved foten av Sinai 
for Moses, med flammende ild;

den brennende busk var Guds løfte 
om frelse, da alt sto på spill.

Den blomstret i Betlemhems vinter, 
den blomstret i Nasarets vår,

den blomstret som flammer i torner 
i Golgatas blødende sår.

Den blomstrer fremdeles i verden 
og dufter av sommer, til trøst
for alle som bøyes av smerte 

i jordlivets nakne høst.

Å, brennende rose som blomstrer 
i kulde og smerte og savn!
Å, hellige tegn på jorden! 

Guds kjærlighet er dens navn.
Tekst: Svein Ellingsen 1986


