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Neste nummer kommer ut ca. 15. sep-
tember 2013. Stoff til bladet må være 
redaksjonen i hende 1. september.

Hvem er du bak din maske?
– av menighetspedagog Christina Becker

Det er en stund siden karnevalfester var i full gang. Der var det lov (og påbudt) 
å ha på kostymer og masker. Å være noen annen eller noe helt annet av og til, 

det er jo ganske morsomt. – Men når karnevalstiden er omme, når tiden for å kle 
seg ut tar slutt, der gjemmer vi oss likevel ofte bak en maske, vi later som… 

Der er en kvinne som gråter inderlig, men setter opp et bredt smil, fordi noen 
andre kommer til. En mann tilstår: «Jeg ser ingen utvei. Jeg er så fortvilt.» 

Men i familien opptrer han helt annerledes. De aner ingenting. 

Vi har lært oss å spille våre roller. Helt fra vi var barn. Vi bærer 
våre masker året rundt. Jeg spurte våre konfirmanter om de selv 
eller andre tar på seg maske. De svarte ærlig og direkte: «Så 
klart. På skolen er det mange med maske. Og også hjemme. 
Ikke alle skal se hvordan man har det!»  

– Den store pantomime – skuespiller Marcel Marceau hadde 
et stykke i programmet sitt som gjorde sterkt inntrykk på 
meg: Om og om igjen holder han begge hendene sine foran 
ansiktet, tar han hendene vegg, er han en helt annen. Han 
setter maske etter maske på ansiktet sitt og tar dem av igjen. 
Det gjør han til han plutselig ikke får tatt av masken han 
bærer. Han prøver alt. Han drar og dytter. Den sitter fast. 
Han må bære den masken. 

– Vi alle trenger steder, der vi kan legge av våre hverdags-
masker. Det er godt, hvis vi har noen venner, der vi kan 
være akkurat så som vi er. Der vi vet at ærlighet og åpenhet 
om våre følelser, vil bli møtt med kjærlighet. Og det er godt 
at vi har Gud som kjenner vårt hjerte og som vi ikke trenger å 
gjemme oss for. «Han kjenner jo hjertets skjulte tanker.» står 
det i Salme 44, vers 22. 

Noen blir skremt av at Gud liksom kan se inn i vårt hjerte, at 
det finnes ingenting vi kan skjule for han. Men Gud vil ikke 
bruke det han ser i vårt hjerte mot oss. Som hos den vennen, 

der jeg tør å ta av masken min, der jeg kan tømme mitt hjerte og 
får omsorg og forståelse, så vil også Gud møte oss med kjærlig-
het. La oss så prøve det, å legge av våre masker for hverandre. 
Oppmuntre andre til å gi oss et blikk bak masken. La oss vise et 
stykke av vårt hjerte og hvem vi egentlig er, for at vi ikke får et 
hjerte av stein, livløs og død under vår maske. Det trenger litt 

mot, men det lønner seg!          Ha en velsignet sommer!

Hvilken nordavind?
Splitte mine bramseil! Denne våren vi 
har hatt her nord til nå, i skrivende stund 
i begynnelsen av juni måned har virkelig 
overgått både all forventning og sedvan-
lig pessimisme. Såpass mye at jeg måtte 
omskrive mine ord til dere i Dyrøy me-
nighet, med tanke på å ha optimisme for 
fremtiden. Jeg så rett og slett for meg en 
trasig vår og sommer. 

Nå vet vi jo ikke alt om hva sommeren 
bringer, men vi fikk jo fra 17.mai og ut-
over et herlig vær! 

I det jeg skriver, har vi to nyansatte, 
Christina Becker og jeg, mer eller mindre 
satt oss fore å bli kjent, og det tar sin tid. 

Mye skal planlegges. I skrivende stund er 
vi også i ferd med på høsten å gjennomgå 
gudstjenesteforordningen. Der spør vi rett 
og slett bygdelag og kirkeforeninger om 
hvor mange gudstjenester en burde ha i 
løpet av året, enten på Dyrøy, Moen eller 
på Kastnes. 

Undervisningsutvalget er også i gang 
med innspurten til å få ferdiglagt trosopp-
læringsplanen for menigheten. 

Jeg er personlig strålende fornøyd, og 
er glad og spent på fortsettelsen. Høsten 
lover godt, med mye spennende både for 
ung og gammel. Når alt går seg til, håper 
jeg at vi har fått satt i gang med noe nytt 
og samtidig tatt vare på det gamle i kirka. 
Det er ingen grunn til å skjelve i buksene 
når jeg sier noe nytt, for litt forandring er 
vel til det bedre?

Om du synes det virker spennende å bli 
mer delaktig i gudstjenesten, eller om du 

forts. side 4
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Fem førsteklassinger fikk utdelt boka 
«Min kirkebok 6». I løpet av guds-

tjenesten som var ved menighetspe-
dagog Christina Becker og sokneprest 
Thor-Arne Ervik, fikk menigheten høre 
om påskens budskap, representert ved 
fortellingen om «Tvileren Tomas». 

Vi sang påskesanger sammen som vi 
også finner igjen i 6-årsboka. Det ble 
preken med gjemsel og mange spørsmål 
fra ivrige og kunnskapsrike barn i salen. 

dringsstasjon med blant annet lysten-
ning, hjerter med navn på alle delta-
kerne ble hengt opp ved alterringen, og 
lotusblomster med bibelvers kunne en 
legge i døpefonten. 

Hele 50 møtte opp denne dagen som ble 
avrundet med saft og kaker i menighets-
salen etterpå. Seinere inviterte Christina 
til 2 samlinger i kirka for førsteklassin-
gene, hvor de fikk lære mer om Jesus og 
noen fortellinger som står i 6-årsboka. 

6-årsboka - førsteklasses!
Tekst/foto: Thor-Arne Ervik

Den 7.april arrangerte Dyrøy menighet familiegudstjeneste i Brøstad 
Kirke. Spesielt inviterte var årets førsteklassinger ved Elvetun skole. 
I tillegg fikk vi flott sang av Brøstadbotn barnegospel.

I tillegg hadde Christina 
ordnet til en flott bønnevan-

har lyst til å bidra med noe på ungdoms/
konfirmantsida eller har lyst til å bidra 
med kirkeskyss eller kakebaking, eller 
litt hjemmebesøk hos noen du vet som 
trenger det. Eller kunne du tenke deg at 
menigheten sendte radiooverføring av 
gudstjenester til sykehjemmet? Ja, da er 
forandring noe positivt, spør du meg! 

Jeg håper at vi sammen kan  skape en 
arena der både frivillige blir etterspurt 
og satt pris på av oss. Vi trenger flere 

Til venstre på bildet over: 
Martin Agersborg får snart 
bok av Menighetspedagog 
Christina. 
De andre førsteklassingene 
som kom for å få boka kan du 
se på bildet til høyre: Elena 
Agersborg, Veronje Johan-
sen, Simen Røsæg Olsen og 
Eirik Heim.

som kan være sammen i fellesskapet i 
Dyrøy menighet, og trives og ha det bra.

Dette kalles medarbeiderskap.  

Og så er vi kommet på nett og på Face-
book. Besøk oss gjerne på www.dyroykir-
ken.net, så kan du blant annet lese mitt 
åpne brev, der jeg «frir» til alle dere,  om 
å gi oss i kirka et lite vink om det er noe 
akkurat DU har lyst til å bidra med. 

God sommer alle sammen, og så venter 
vi på en spennende høst! tae

forts. fra forrige side

Menighetskontoret melder om at minstepris på blomsterkort 
er kr. 100,- fra 24.05.2013.

Frivilligsentralen i Dyrøy
Frivilligsentralen er relativt fersk i Dyrøy, men har som målsetting å 
være møteplass og kunne formidle støtte til lag, foreninger, det offentlige 
og ikke minst enkeltpersoner i kommunen til beste for alle som bor her. 

Det var noen få som var samlet til informasjonsmøte i Nordavindshagen angående 
frivilligsentralen. Det ble snakket litt om hva vi kunne gjøre for de eldre i Dyrøy. 
Det er mange oppgaver, men vi begynner i det små.

I første omgang skal vi prøve å få i gang noen tilstelninger på omsorgssenteret, som 
for eksempel sangstund, kaffeservering, lesestund og bingo som allerede er i gang.
Men det trenges flere frivillige til å dele på oppgavene. Så kom og vær med. 

Mer informasjon får du ved å henvende deg til Frivilligsentralen. 
Oline Taylor
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frigjøringshelt og et godt eksempel av 
myndighetene. I dag er kirkeoppslutnin-
gen blant de katolske og protestantiske 
kirker skremmende lav. 

Eisleben var også  et område med gru-
vearbeid, også i Luthers tid, men siden 
1988 har gruvene her vært nedlagt. I et 
flatt og noe goldt landskap åpenbarte 
store slagghauger seg i horisonten. Wit-
tenberg var enda mer skuffende - her 
kunne man i utkanten av den lille byen 
se store petrokjemiske anlegg. Til alt 
overmål var de fleste «turistmål» stengt 
for renovering frem mot Luther-jubi-
leeet i 2017! 

Reisebrev fra studietur 
i Tyskland, til Sachsen Anhalt og Thüringen. 
Tekst/foto: Sokneprest Thor-Arne Ervik

Jeg har opplevd det noen ganger før. Å ha lest mye om et sted uten å 
ha vært der. For meg har alltid den første gangen vært spesiell. En-
ten det har vært en tur til Roma, eller som nå i mars, en tur i Martin 
Luther sine fotspor. 

Fra 11.-17.mars 2013 reiste jeg 
sammen med en gruppe medstuden-

ter ned til Tyskland, i fotsporet til refor-
matorene, til området der Martin Luther 
levde og virket i sin tid på 1500-tallet. 

Undertegnede har i løpet av sin korte tid 
som sokneprest i Dyrøy, også hatt sin del 
av sin studiepermisjon. I 2012/2013 har 
jeg fulgt TF’s kurs «Døden og de døde i 
protestantisk tradisjon», hvor man både 
gjennom 2 kurs i Oslo, samt studietur til 
Tyskland, har konsentrert seg om mange 
spennende problemstillinger. Hvordan 
ble synet på døden og de døde forandret 
ved reformasjonstiden? Hva sier den 
lutherske kirke om synet på skjærsil-
den? Hva er et epitafium (gravminne) 
for noe? Hvordan ble synet på døden 
og de døde formidlet gjennom kunst og 
prekener? Kan en be for de døde? 

I Mars 2013 ble fikk jeg for første gang 
besøke de stedene jeg så mange gan-
ger leste om i mine studietider. Steder 
hvor Martin Luther levde og virket, ste-
det hvor han ble født og hvor han døde 
(Eisleben Lutherstadt), samt også byen 
der han selv var munk (Erfurt), og til 
byen som han var dosent ved Universi-
tetet (Lutherstadt Wittenberg)- forøvrig 
var Wittenberg og Eisleben selsomme 
opplevelser i seg selv. 

Alle de nevnte byene ligger i det gamle 
Øst-Tyskland, hvor man i dag vet om 
arbeidsledighet, og en tilværelse for 
mange som er milevidt unna det mer  
velstående og markedsorienterte Vest-
Tyskland. 

Til tross for over 60 år med kommunis-
me, holdt man Luthers arv i hevd. Dette 
skyldes dog at han ble sett på som en 

Til tross for noe av dette. Denne 
turen var bra og lærerik. Vi har 
sett mye verdifullt og mange flotte 
kirker og sentrale steder i refor-
masjonens historie. Dette ga mer-
smak, entusiasme og ettertanke. 
Den Lutherske arv og lære må 
opprettholdes og formidles til nye 
generasjoner. Den Norske Kirke 
er til og med beskyldt for å nær-
mest usynliggjøre det lutherske,-  
nå må dette frem på banen frem 
mot 2017! 

Jeg kan selv varmt anbefale alle i 
Dyrøy menighet en tur i Luthers 
fotspor.

Ved Martin Luthers fødselshus i 
Lutherstadt Eisleben.

Nord-Portalen i Den katolske katedralen  
i Erfurt. 

Bildet forrige side:
Andreas-kirken i Eisleben. Her holdt 
Martin Luther sin siste preken, før sin 
død i samme by i 1546. 
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Foto: Geir H. Skoglund

Som navnet røper, har barok-
kensemblet sitt utspring i 

Dyrøy: Anna Starr er opprinne-
lig fra Australia, utdannet barok-
koboist, og nå bosatt i Brøstad-
botn, og ideen om Brøstadbotn 
Barokk Band ble til for tre år si-
den. Denne våren var bandet på 
turné, med spillesteder i Narvik, 
Tromsø og Alta – og Brøstad-
botn. Med seg hadde de sopran 
Berit Norbakken Solset som so-
list. Prosjektet er et samarbeid 
mellom Landsdelsmusikerne i 
Nord-Norge ved Musikk i Nord-
land, Kultur i Troms, Scene Finn-
mark og Forsvarets Musikkorps 
Nord-Norge. Prosjektet har fått 
kirkemusikktilskudd fra Norsk 
Kulturråd. 

Barokkbandet fikk et stort publi-
kum i Dyrøy. Ikke bare de nærme-
re 90 som var samlet i storsalen 
i Nordavindshagen. Konserten 
var dessuten streamet, til glede 

prisning og livsbejaelse er grunn-
tonen i konserten til Brøstadbotn 
Barokk Band, og kanskje var det 
nettopp cembaloen som med sin 
sprø og skjøre klang hensatte deg 
i en annen tid. I samklang med 
fiolin, bratsj, cello, trompet og 
obo, alt i barokkutførelse, er det 
en musikalsk kvalitetsopplevelse 
av de sjeldne. 

Repertoaret bestod denne kvel-
den av musikk skrevet for et bryl-
lup, en gudstjeneste, for en fre-
dagskonsert i det preussiske hoff 
og for en bankett, og var hentet 
fra Telemann, Bach og Janitsch. 
Sistnevnte representerte kanskje 

Barokk 
på hjemmebane
Tekst og foto: Arne Ivar Hanssen 

for alle som ville se direktesendt, 
klassisk musikk på Internett. 
Et lydhørt publikum var velfor-
tjent, for ensemblet presenterte 
både et teknisk krevende, men 
ikke minst tiltalende materiale, 
lett tilgjengelig og vitalt. I denne 
konsertrekken var det ytterligere 
understreket med Berit Norbak-
ken Solsets tolkninger. Hennes 
sopran utfyller det instrumentel-
le lydbildet på en rik måte. 

Men Barokkbandet, med sin na-
sjonale – for ikke å si internasjo-
nale – sammensetning, byr på 
seg selv i alle ledd. Instrumen-
tene er tidsriktig stemt i 415 hz, 
forestillingen var akustisk, for 
konsertrommet i Nordavindsha-
gen er stort nok til å romme nær-
mere hundre tilhørere, men sam-
tidig så intimt at lydopplevelsen 
blir både nær og lun. «Laudate 
Deum in cordis et organo», står 
det på lokket til cembaloen. Lov-

vinterfølelsen i programmet, 
som oboist Anna Starr sa i sin 
presentasjon. Ekstranummeret 
var en nordnorsk polonese, tol-
ket av hele ensemblet med Berit 
Norbakken Solset på vokal. Hal-
vannen time hadde da gått raskt. 

Brøstadbotn Barokk Band be-
står av Anna Starr, Ole Thomas 
Gjærum,  Øivind Nussle, Runa 
Bergsmo, Tor Johan Bøen, Tørris 
Koløen Bakke og Ingrid Eriksen 
Hagen. De er profesjonelle utø-
vere i sin stilart og på sine instru-
menter. Og en berikelse for sitt 
lydhøre og takknemlige publi-
kum.

Torsdag 18. april konserterte Brøstadbotn Barokk Band i Nordavindshagen 
i Dyrøy – fra venstre Tørris Koløen Bakke på barokkbratsj, solist Berit Nor-
bakken Solset og Ingrid Eriksen Hagen på cembalo.

Det var velfortjent mye – og fornøyd – publikum da Brøstadbotn Barokk 
Band konserterte i «hjembygda» torsdag 18. april.

Til venstre: Oboist Anna Starr, opp-
rinnelig fra Australia, nå bosatt i 
Dyrøy, fikk ideen til Brøstadbotn 
Barokk Band i 2010. 
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Kom mai du skjønne milde, synger en jo ofte i disse tider, iallefall i 
skrivende stund. Som vi vet stemmer ikke alltid sangene og salmene 
våre helt med virkeligheten, altså det er ikke samsvar mellom kart og 
terreng. 

Formiddagstreffet 
på tur til Salangen! 

Av sokneprest Thor-Arne Ervik

Det er ikke blitt grønt - og hittil 
var vel ikke mai særlig mild, 

bortsett fra nå på Kristi Himmelfarts 
dag når dette skrives. 

Uansett, den 2. mai tok formiddags-
treffet turen til Salangen menighet 
for besøk der på deres arrangement. 

Det ble en fin tur og Dyrøy stilte både 

Det ble en koselig dag hvor både god 
bevertning med baguetter med laks, 
kaffe og kaker var på menyen. 

Når man i tillegg kom til åresalget 
var dagen komplett. Ikke minst tak-
ket være Dyrøys kontingent- som ga 
stor prosentuttelling på gevinstene. 

Tollef Tollefsen, «still going strong», 

Fru Tollefsen har ordet.

manns og kvinnesterkt. 
Med på turen var også 
Sokneprest Ervik som 
ubeskjedent nok sto for 
andakt og sang i Salan-
gen kirkes menighets-
sal. 

Dyrøy stilte med sine med-
lemmer fra formiddags-
treffet! Vinnerlykken var med Magna og Torstein Høgmo denne gangen også!

sto for det musikalske, og en del av Salangsværingene fikk sagt det så veldig 
godt: Dette må vi gjøre flere ganger!! 
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KONFIRMASJON  2013
En fantastisk solrik og varm dag, flotte konfirmanter som deltok i 
gudstjenesten, humor og alvor preget konfirmasjonsgudstjenesten i år. 
Menighetspedagog Christina Becker 
minnet konfirmantene om at de denne 
dagen bekrefter sin dåp, og at dåpsvan-
net symbolsk kan bære dem gjennom 
livet. Hver konfirmant satte et tent telys 
på vannet i døpefonten. 

Prest Thor-Arne Ervik ga konfirmantene 
valget - om de for resten av livet bare 
vil ta vare på tradisjonene, eller om de 

også vil la troa få en plass i - og berike 
- livet. Konfirmantene var i godt humør, 
slo seg løs og bød på seg selv under 
bildeseansen i det fantastiske været før 
gudstjenesten. De var ikke så mange, 
men de fylte kirka med slekt og venner 
som ville være med og feire dem på den 
store dagen. 4 jenter og 3 gutter, - verdi-
full ungdom som står på terskelen til det 
voksne livet.                                   BSØ

Til høyre: Hele menigheten 
fikk være med på «Lord I lift 
your name on high» - her vi-
ser Linda og Julie bevegelser 
til sangen.

Til venstre: Christina setter et telys på 
vannet - som symbol på at dåpen bærer 
konfirmantene gjennom livet.

Til høyre: Et avslappet gjeng - Erlend 
og Bjørn-Ove kunne her ha vært tatt 
ut av hvilket som helst motemagasin. 

Forrige side: Konfirmantene stilte gla-
delig opp til fotoseanse og de var med 
på alle forslag som Ragnvald Storvoll 
kom med - en fin måte å koble av på 
rett før gudstjenesten.



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 2 - 2013 14 15

K
O
N
F
I
R
M
A
N
T
E
N
E

D
Y
R
Ø
Y

-

2
0
1
3

Årets konfirmanter i Dyrøy kirke 2. juni. Fra venstre: Julianne Christiansen, Linda Helen Nikolaisen Lyså, Bjørn-Ove Bergheim Pedersen, Eirik Andreassen 
Gamst, Erlend Moldvik, Julie Lilleng og Matilde Vaeng Røtnes. Foran: Menighetspedagog Christina Becker og sokneprest Thor-Arne Ervik.         

Foto: Trygve Skipenes Østrem
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Lek og lær påskebudskapet
4. april var nærmere 30 små og store samla til internasjonal aften 
i Brøstad kirke. Temaet for kvelden var påske. 

Påske er den største høyti-
den i det kristne kirkeåret. 

Derfor var det fint å ha fokus 
på budskapet på en litt annen 
måte enn bare gjennom ord. 
Menighetsrommet var tilret-
telagt for mange forskjellige 
aktiviteter. I kirkerommet var 
det pakket inn og gjemt over 
50 påskeegg. Her vandret vi på 
skattejakt mot slutten av kvel-
den. Stor var jubelen hos man-
ge når nye pakker ble funnet.

Aktiviteter
Stor og liten fikk bruke sine 
kreative egenskaper; påskeegg 

ble malt, sjokoladefigurer støpt og marsi-
panfigurer laget i former. Med stor iver og 
innlevelse ble vakre dekorasjoner skapt – 
og mange av disse var til og med spiseli-
ge! Måltid er sentralt på alle internasjonale 
kvelder i kirka vår. Mange hadde tatt seg 
tid og gjort stor flid med å tilberede retter 
fra sine land, blant annet lam på australsk 
vis og dessert fra England.

Forskjellige tradisjoner
Det er en stor berikelse å være et farge-
rikt fellesskap. Mange delte historier om 
påskefeiringer fra sine kulturer og land. 
Påske har åpenbart sterke tradisjoner, og 
kunnskap gjør at vi blir kjent med flere 
sider hos hverandre.  

Vi retter en stor takk til alle som deltar 
og bidrar på internasjonale kvelder i 
Brøstad kirke. En spesiell takk til Anna 
Starr som hadde hovedansvaret for den-
ne kvelden. 

Tekst/foto: Ragnvald Storvoll

På et lite øyeblikk hadde Emil Storvoll hendene 
fulle av påskeegg.

Alle fikk mulighet til å lage sine egne sjokoladefigurer i både hvit og brun sjokolade!

Også den eldre garde, her representert 
av John Taylor, måtte i ilden. Her males 
det påskeegg og konsentrasjonen ser ut 
til å være på topp.

Anna Starr hadde hovedansvaret for denne kvelden og her kjevles det marsipan.
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Årsmelding - Dyrøy menighet 2012
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 administrasjon av fase- og konfirmantarbeidet.
•	 Kateket: Ubesatt i 2012, men tilsetting i stillingen ble foretatt på slutten av året. 

40 % stilling, som er vedtatt øket med 10 % med bruk av trosopplæringsmidler. 
Oppgavene ivaretatt av frivillige og timeengasjerte, samt 20 % administrasjon 
lagt til sekretær. 

•	 Organist: Michel Martin: 40 % stilling.
•	 Kirketjener: Ubesatt i 2012 p.g.a. menighetens anstrengte økonomiske situasjon. 

20 % stilling, der oppgavene er utført på dugnad. Forholdet er utilfredsstillende, 
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 kom-

mune.

Ansatt av Nord Hålogaland bispedømmeråd:
•	 Per Gustav Nilsen gikk over i annen stilling i bispedømmet fra 20. august 2012 og 

sluttet dermed som sokneprest i Dyrøy. Ny tilsetting i stillingen ble foretatt på slut-
ten av året. Prost Sigurd Skollevoll har fungert som sokneprest i vakanseperioden.

Utvalg
Utvalg for undervisning og gudstjenesteliv: Sokneprest, Karin Storvoll, Astrid Ø. 
Skoglund og Hilde Stokkland. Utvalget arbeider med strategi og planer for arbei-
det med barn og unge i menigheten. Fra 2. halvår 2012 har menigheten fått tildelt 
trosopplæringsmidler og utvalget er begynt arbeidet med å utarbeide menighetens 
trosopplæringsplan. Dette arbeidet har frist til 2014. Utvalget har i 2012 også ar-
beidet intenst med ny, lokal gudstjenesteordning og har arrangert menighetsmøte 
om saken. Menigheten var klar med den nye gudstjenesteordningen innen fristen 1. 
søndag i advent 2012.

Utvalg for diakoni og misjon: Sokneprest, Boye Skoglund, Rignald Ryvoll, Aud 
Melbye og Oline Taylor. Utvalget arrangerer månedlige formiddagstreff i Brøstad 
kirke. På samlingene blir det samlet inn penger til NMS-U Crew. 
Det er oppnevnt kirkegårdsnemnder som har ansvar for dugnadsarbeid og forskjøn-
nelse av kirkegårdene. Lederne fra hver nemnd utgjør styret i Dyrøy Blomsterfond.

Aktiviteter
I 2012 har det vært 167 små og store arrangement i Dyrøy menighet, alt fra tiltak 
innen trosopplæringen til gudstjenester, vielser og begravelser. 127 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 før boka «Tre i 
et tre» deles ut

•	 11-åringene får utdelt Bibel på høsten og inviteres på nyåret til «Lys Våken» med 
overnatting i Brøstad kirke

•	 Brøstadbotn Barnegospel - hovedkor/B-tweens - 43 stk..
•	 Dyrøy Kristelige Skolelag - 10 samlinger, snitt pr. gang 4-5 stk.
•	 Konfirmantene deltok på Finnsnesnatta i februar og BrøstadCamp i november.
•	 Samtalefellesskap for voksne gjennom hele året, inkl 2 internasjonale fester, snitt 

pr. gang 10-15 stk.
•	 Andakter på Dyrøy Omsorgssenter hver 14. dag
•	 Konfirmantjubileumstreff på sommeren
•	 Julekonsert i Brøstad kirke i desember med lokale aktører

Bygg og anlegg
Dyrøy menighet valgte søndag 4. november 2012 til å feire Brøstad kirkes 75-års-
jubileum med en flott jubileumsgudstjeneste der Brøstadbotn Barnegospel, Dyrøy 
korforening og Dyrøyoktetten sang og to av menighetens tidligere prester – Håkon 
Augdal og Sigurd Skollevoll – var liturger. Ragnvald Storvoll ledet den påfølgende 
markering i menighetssalen der nærmere 200 snitter og 12 festkaker ble servert. 
I forkant av jubileet sponset Brøstad kirkeforening nye ovner og fast projektor i 
kirkeskipet, røykvarslere i hele bygget og nytt stoff til kneleputene og rekkverket 
rundt alterringen. Stolene i kirkerommet er blitt plassert i fiskebeinsmønster og det 
er mulig å gå langs vinduene. I kjelleren 
holder en på med å montere opp ny kjøk-
keninnredning.

Menighetsblad
Dyrøy menighet gir ut eget menighets-
blad med 4 nummer i året. Bladet blir 
godt mottatt, men i 2012 gikk bladet 
med kr 7 908,70 i minus. Underskuddet 
er dekket opp ved å bruke av tidligere års 
overskudd. I 2012 ble bladet sendt til ca 
80 privatpersoner + 17 bedrifter/andre 
enheter (utenbygds) 
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Den Norske Kirke
DYRØY MENIGHET

FORMIDDAGSTREFF
Våren 2013

 

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:

Til første formiddagstreff etter 
ferien, torsdag 22. august.

Dyrøy med ny hjemmeside og på Facebook! 

Modernitetens tid har innhentet også Dyrøy 
menighet! Det gjelder å nå ut med sitt budskap 
og vår virksomhet også på det som kalles «det 
digitale plan». 

I mange år har menighetsbladet vært det eneste informasjonsorga-
net som Dyrøy menighet har hatt. Nå har Dyrøy menighet, med 

soknepresten og hans gode hjelper, André Sætherskar, tatt steget 
inn i en ny tidsalder. Fra 1.juni har Dyrøy menighet vært på nett. 

Her vil dere kunne få oppdaterte nyheter, samt mye av den samme 
informasjonen som dere ellers får igjennom menighetsbladet. 

Dyrøy menighet får presentert seg fra flere sider. På nettstedet kan du nå lese om 
både menighetens virksomhet, om blomsterfondet, vite mer om kirkestedene på 
Brøstad og på Dyrøya. 
Du kan lese mer om Moen og Kastnes bedehus, få vite mer om hvem som er med-
lemmer av menighetsrådet osv. 

Merk av følgende adresse: www.dyroykirken.net og velkommen innom menigheten 
på nett! I tillegg er også Dyrøy menighet å finne på Facebook. Her vil vi legge ut 
fortløpende gudstjenester og andre arrangement, samt at det vil bli mulighet for å se 
bilder fra gudstjenestene.  Besøk oss på www.facebook.com/DyroyMenighet

Thor-Arne Ervik, sokneprest

Økonomi
Driftsregnskapet for 2012 hadde et brutto driftsresultat på kr 46 812,80 og ga to-
talt et mindreforbruk i driften på kr 18 033,99 Resultatet skyldes i hovedsak lave 
energikostnader og at reparasjon av taket på Brøstad kirke ble vesentlig lavere enn 
forutsatt. Uinndekket underskudd er nå banket ned til kr 44 703,37.

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
•	 Utforme trosopplæringsplan innen 2014
•	 Gjennomgå oppsettet over de forordnede gudstjenester innen 1. oktober 2013
•	 Få økonomisk dekning til å utlyse kirketjenerstillingen
•	 Vedlikehold, særlig av kirkebyggene

For Dyrøy menighet

Anne Larsen   Sigurd Skollevoll       Rachel Vangen Hoholm 
Leder i menighetsrådet  Fungerende sogneprest      Kirkeverge

Årsstatistikk - Dyrøy 2012 2011 2010

Døpte 14 13 14
Døpte, bosatt i soknet 7 8 7
Konfirmanter 5 16 16
Vigsler 2 2 3
Gravferder 22 20 27
Gudstjenester, søn- og helligdager 49 44 50
Gudstjenester, andre 14 14 10
Gudstjenester med nattverd 42 35 35
Deltakere totalt 2 250 2 432 2 519
Gjennomsnittlig deltakelse søn- og helligdager 37 44 43
Nattverdgjester totalt 650 643 572
Gjennomsnittlig nattverdgang på gudstjenester 15 18 16
Kirkeofringer totalt 92 388 85 760 86 614
Herav ofringer til arbeid i menigheten 20 658 22 131 11 133
Andre innsamlinger/kollekter og gaveinntekter i soknet 50 204 51 525 50 908
Menighetsrådsmøter 7 8 6
Saker som er behandlet 70 76 76



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 2 - 2013 22 23

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 
organisatorisk 

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

DRØMMER for 
menigheten 

Alle er fortiden opptatt av Drøm-
meværet som har nådd oss de siste 
ukene. Og vi håper på at dette vil 
vare lenge.

Sommeren har endelig kommet, og 
vi har hoppet over våren igjen. Snøen 
som vi måket massevis av i mars og 
april er allerede glemt. Nå ser de al-
ler fleste av oss framover på dager 
som gir godt vær, ferie, avkobling og 
massevis av energi.

Vi er inne i den delen av kirkeåret 
og årstiden som gir oss vekst. Ser vi 
på naturen så blir bladene på trærne 
grønne, blomster kommer fram, 
trekkfuglene kommer tilbake og nytt 
liv blir til av både dyr og mennesker. 
I menigheten har vi lagt bak oss ett 
halvår med høytidsfeiringer, tilset-
ting av to kirkelige ansatte, konfirma-
sjon og annet viktig menighetsarbeid. 

Vi har nå framover ett halvår med fo-
kus på vekst i menigheten. Så klart 
ligger det et ønske hos både ansatte 
og frivillige i Dyrøy menighet, at vi 
vil ha flere med på menigheten sine 
aktiviteter. Til oss som er frivillige 
og ansatte er det viktig at vi ønsker 

å ha fokus på Jesus igjennom Bibel-
lesingen, bønn alene og/eller alene i 
fellesskap med andre kristne. 

Et sitat fra Bibelen om vekst sier litt 
om hva vi alle kan bidra med, men 
til syvende og sist er det kun en som 
står bak både såkorn og regn: Gud 
selv.  1 Kor 3, 5-7 og vers 9: «Hva 
er vel Apollos og hva er vel Paulus? 
Tjenere som hjalp dere til tro! Begge 
gjorde vi det Herren hadde satt oss 
til. Jeg planet, Apollos vannet og 
Gud gav vekst. For vi er Guds med-
arbeidere, og dere er Guds åkerland, 
Guds bygning.»

sfh

2011 

oversettelse

http://www.bibel.no/Nettbokhandel
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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

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!

TAKK og BØNN

•	 En god sommer for alle!
•	 Dyrøy kommunestyre
•	 Dyrøy menighetsråd
•	 Menighetspedagogen vår 
•	 Etater i Dyrøy kommune
•	 Bedrifter og virksomheter i Dyrøy
•	 Barn og ungdom
•	 Årets konfirmanter
•	 Skolelaget
•	 Trosopplæringen
•	 Innvandrere og tilflyttere i Dyrøy
•	 Formiddagstreffene
•	 Samtalefellesskapet
•	 Gudstjenester og  

andre kirkelige aktiviteter
•	 Soknepresten vår
•	 Dyrøyoktetten
•	 Brøstadbotn barnegospel
•	 Sikkerhet i trafikken og på sjøen
•	 De som sliter med sykdom
•	 De som har mistet noen
•	 Menighetens misjonsprosjekt
•	 Alle berørte av kommunenes ned-

skjæringer. Workout - Jesus style
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Dyrøy Omsorgssenter 
Andakter

Sommeren 2013
Torsdag 20. juni kl. 16.30 

Andakt v/prost Sigurd Skollevoll

Torsdag 04. juli kl. 16.30 
Andakt v/ sokneprest  Sven Becker

Torsdag 18. juli kl. 16.30 
Nattverdgudstjeneste

v/sokneprest Sven Becker
Ofring til Kirkens familievern

Torsdag 01. august kl. 16.30 
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 15. august kl. 16.30 
Andakt v/John Taylor

Torsdag 29. august kl. 16.30 
Andakt v/prost Sigurd Skollevoll

Torsdag 12. september kl. 16.30 
Nattverdgudstjeneste

v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring til egen menighet

Torsdag 26. september kl. 16.30 
Andakt v/John Taylor

Alle hjertelig velkommen!

23. juni – 5. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Norges KFUK-KFUM

30. juni – 6. søndag i treenighetstiden
Berg på Dyrøya kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste 
v/prost Sigurd Skollevoll og 
Lise og Roy Frode Løvland
Ofring: Egen menighet 

7. juli - 7. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

14. juli – 8. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Sven Becker 
Ofring: Institutt for Sjelesorg
 
18. juli – torsdag
Dyrøy omsorgssenter kl. 16.30
Gudstjeneste m/nattverd 
v/sokneprest Sven Becker og student 
Håvard Høier
Ofring: Kirkens Familievern

21. juli - 9. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

28. juli – 10. søndag i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Dyrøy kirkes venner
Konfirmantjubileum

4. august - 11. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

11. august – 12. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Normisjon – Arbeidet i Norge

18. august - 13. søndag i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Den norske Israelsmisjon

25. august – 14. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

1. september – 15. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik og 
menighetspedagog Christina Becker. 
Utdeling av kirkebok til 4-åringer. 
Sang av Brøstadbotn Barnegospel. 
Besøk av Charles Taylor fra NMS-U.
Ofring: Troms Søndagsskolekrets

8. september – 16. s. i treenighetstiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Moen bedehus

12. september – torsdag
Dyrøy omsorgssenter kl. 16.30
Gudstjeneste m/nattverd 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Egen menighet

15. september – 17. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: De tre høyskoler

20. september – fredag
Dyrøy kirke kl. 09.30
Høsttakkefest v/s.pr. Thor-Arne Ervik, 
menighetspedagog Christina Becker og 
barnetrinnet ved Elvetun skole
Ofring: TV- aksjonen 2013

22. september – 18. s. i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/s.pr. Thor-Arne Ervik 
og menighetspedagog Christina Becker. 
Utdeling av Bibler til 5.-klasse.
Ofring: Egen menighet

29. september – 19. s. i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

6. oktober – 20. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 18.00
Gudstjeneste v/sokneprest Thor-Arne Ervik 
og menighetspedagog Christina Becker. 
Presentasjon av årets konfirmanter. 
Ofring: Norges Kristelige Student- og 
Skoleungdomslag - region nord

13. oktober – 21. søndag i treenighetstiden
Kastnes bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Kastnes bedehus

19. oktober – lørdag
Brøstad kirke kl. 18.00
Ungdomsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik, menig-
hetspedagog Christina Becker, konfir-
mantene og Skolelaget
Ofring: Norges Kristelige Student- og 
Skoleungdomslag - region nord
Brøstad Camp
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DYRØY: 
17.03.  Sigrid Petrine Rognså   f. 1914
23.04.  Odd Ivar Guttormsen   f. 1947
13.05.  Kaia Simonethe Lavik   f. 1921
21.05.  Malvin Ragnar Torsteinsen  f. 1929

INFORMASJONSBLAD

DYRØY: 
31.03. Sofie Evara Jæger, tilhører Hammerfest
 Elise Kristiane Jæger, tilhører Hammerfest
21.04.  Rafael Gamst Gomez
 Lilje Marie Sørensen Gamst
28.04.  Telma Thomasdottir Rognli, døpt i Rossfjord kirke
19.05.  Evan Lillegård
  Emanuel Alexander Jonathans Digre

  SLEKTERS GANG

Døde

Døpte

En sang fra havet

Det stiger en sang fra havet 
med sommerens milde vind - 
stryker med kjære minner 
tårene fra mitt kinn. 
Hører du sangen fra havet? 
Båret av solgangsbris 
stiger den innover landet. 
Sangen til livets pris.
 

Tekst: Trond Asbjørn Hellemo
Foto: Ragnhild Hellemo


