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«Konfirmasjon 
i Dyrøy kirke, 
1. juni 2014»

Foto:
Gunn L. Bergheim

SÅ kom sommeren over oss. Fra  
en litt kald, hustrig vind ved 

friluftsgudstjenesten som vi hadde ved 
gapahuken i båthavna 25. mai, til som-
merdager med temperaturer langt over 
20-tallet i begynnelsen av juni. 

Som det står skrevet i Jakobs brev 5,7: 
«Vær da tålmodige, søsken, til Herren 
kommer! En bonde må vente på den dy-
rebare grøden fra jorden og være tålmodig 
til både høstregnet og vårregnet har falt.»

Det er fortsatt slik at man skal ha tålmo-
dighet, og det er sant at den som venter 
på noe godt, han venter ikke forgjeves. Så 
også med sommerens utgave av menig-
hetsbladet. Vi er glade for at vi fortsatt 
har gode givere, og takker både dere og 
Dyrøy kommune for støtten. 

Fra og med dette året vil vi belage oss 
på en utgivelse av 3 nummer i året, ett til 
påske, til sommeren og ett i tiden før jul! 

I begynnelsen og slutten av juni, ble det 
gjennomført to friluftsgudstjenester; en på 
Kastnes under Kastnesdagan, som det går 
an å lese om i dette nummeret, og en på 
Mellem gård som blir omtalt til høsten.

I dette nummeret  kommer det en nyhet 
som kanskje mottas med blandede følel-
ser. Etter vedtak i Dyrøy kommunestyre, 
blir det nå innført festeavgift i kirka. Les 
mer om dette inni bladet!

Ferien nærmer seg med stormskritt. Den 
skal vi nyte og benytte oss av, mens vi 
håper på en innholdsrik høst med gode 
gudstjenester, nye konfirmanter, samta-
lefellesskap og aktiviteter på trosopplæ-
ringssida.

Vi i redaksjonen ønsker alle venner av 
Dyrøy menighet en god sommer!

Gud la sitt ansikt lyse for oss!

I følge almanakken snur sola lørdag 21. juni 2014 kl. 12.51. I det minuttet kastes det 
mest lys fra sola ned over jordas nordlige halvkule dette år. Og da tenker kanskje du 
som jeg: Snur det allerede? For ennå sitter litt av vinterens lengsel etter lyset igjen 
i bakhodet et sted.

I den mørke tid av året lengter og venter vi på lyset. Av og til fortviles vi over det 
mørke som ødelegger livet og lyset. Mennesker tramper på hverandre, og det ser 
ikke ut som om lyset vil spre seg så forferdelig mye. Men på den annen side: Der 
et varmt hjerte banker på, kjenner vi duften av liv og lys og sommer. Vi aner at det 
finnes kjærlighet og barmhjertighet, og dette lys fra Guds fremtid ser vi frem imot i 
glede og forventning, mens vi samtidig arbeider for at lyset allerede skal bre seg på 
jorden. For til syvende og sist er det bare han, Guds Sønn og Verdens Lys, som kan 
gi oss del i Guds rike. Han gir oss alt vi trenger både i tiden og i evigheten. 

Gud vær oss nådig og velsigne oss, Gud la sitt ansikt lyse for oss! - Salme 67,2

Dette er en flott overskrift over dagen i dag, nå da sommerdagene er på sitt lyseste 
og vi har feiret de tre store høytidene jul, påske og pinse. I disse høytidene feiret vi 
Jesu fødsel, hans død på korset og hans oppstandelse tre dager etterpå, og at han så 
sendte Den Hellige Ånd til oss som deler troen på den treenige Gud. 

Gud la sitt ansikt lyse for oss! Disse ordene er en lengsel og et ønske for all den 
tid vi måtte ha! For hva er vel mørke? Det kan ikke defineres som noe! Vi kan bare 
si hva det ikke er. Mørke er fravær av lys. Og i mørket er du ingenting. Duger ikke 
til noen ting. Og kulden og mørket kjennes uutholdelig. Men mørket kan bekjem-
pes! Det skal faktisk ikke mye til, for mørke er fravær av lys. Det som skal til er å 
la lyset slippe til! Kun lyset kan få mørket til å vike. Derfor er det stor kraft selv i 
det minste lys.

Jesus er Verdens Lys, Livets Lys. Og dette vet vi, fordi dette lys ikke sluknet i dø-
dens mørke. Dette vet vi, fordi Jesus vant over døden, sonet synd og gjenopprettet 
fellesskap. Og er du som jeg, lengter vi stadig etter at våre forfrosne hjerter får del 
i varmen av dette lys.

Gud la sitt ansikt lyse for oss! Det er vel dette han sier med sine ord, døperen Jo-
hannes, når vi ved St. Hans-tider hører hans ord: «Han skal vokse, jeg skal avta» 
(Joh 3,30). Johannes sier at han som virkelig betyr noe avgjørende for hvert men-
neske er her i vår verden! Det er han som bærer livet i seg. Og det viktigste er at han 
som bringer oss håpets og kjærlighetens lys, må få vokse i oss og æres i menigheten.

Sigurd Skollevoll
Prost i Senja
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Jubileumsgudstjeneste på Tranøy 
– Grunnlovsjubileumet 1814 - 2014
av Thor-Arne Ervik og Siv-Frida Høgmo (foto)

I 1886 ble daværende Tranøy delt i kommunene Tranøy, Dyrøy og Sør-
reisa, og fram til 1964 var også Espenes del av Tranøy. Det er derfor 
helt naturlig å feire grunnlovsjubileet nettopp i Tranøy kirke.

Det ble en fin, om ikke så varm dag, 
men strålende sol, blå himmel og flotte 
omgivelser på Sør-Senja og Tranøy var 
spektakulære rammer rundt et felles ar-
rangement mellom Tranøy, Dyrøy og 
Sørreisa sokn. 

Hovedarrangør og ansvarlig for gjennom-
føringa var Tranøy, med sokneprest Arild 
Strand som initiativtaker. Ordfører, kir-
keforening og båtfolk var med, samt Sør-
Senja Mannskor, som sørget for både båt-
transport, matservering, kaker og kaffe. Alt 
i historiske omgivelser på Tranøy gamle 
prestegård og ved Tranøy kirke. 

Selve bakgrunnen er markeringen av 
Tranøy som valgkirke, frem mot den før-
ste forsamling på Eidsvoll 17.mai 1814. 
Skjønt, nordlendingene nådde aldri frem, 
men valg foretok de da sannelig, og tro-
skap til konge, kirke og fedreland ble 
også behørig markert. 

Prost Sigurd Skollevoll, sokneprest i 
Tranøy Arild Strand, seniorprest Rolv 
Bruun (som holdt en god og interessant, 
bevegelig og dels morsom og høylytt, ty-
delig preken), samt sokneprest i Dyrøy, 
Thor-Arne Ervik, deltok i gudstjenesten. 
I tillegg bidro Sør-Senja mannskor med 
flott sang, dirigert av Michael Martin. 

Før gudstjenesten som for øvrig gikk for 
seg på Kristi Himmelfartsdag, 29.mai 
2014, ble en plakett avduket over Tran-
øy kirke som offisiell valgkirke for 
Tranøy prestegjelds repr. til Eidsvolls-
forsamlinga 1814. Dog kom beskjeden 
for sent grunnet usedvanlig treg post-
gang. Dermed var grunnloven skrevet 
ferdig og vedtatt allerede før valget av 
valgmenn fra Tranøy!

Etter gudstjenesten var det kjøttsuppe med 
snev av 1814 (bygg-gryn!), flatbrød, rug-

Over: Dyrøybenken, her representert ved 
Karen Østrem, Siri Østrem, Berit Niko-
laisen og sokneprest Thor-Arne Ervik.

Under: Seniorprest Rolv Bruun, i til-
nærmet tidsriktig skrud, holdt en god 
gammeldags preken, høylydt og tydelig. 

(foto: Helge N. Nilssen, Tranøy)

brød, kaffe og kaker, alt i skjønn friluft og 
nydelige omgivelser. Dagen ble fullendt 
med et engasjert og folkelig foredrag 
ved Helge Nilssen (om Tranøy og 1814), 
og sang ved Sør-Senja Mannskor. 

Takk til Tranøy kommune og menighet 
for en flott Kristi Himmelfart og jubile-
umsdag på Tranøy! 
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«Efter yderste Evne og Upartiskhed»
Av: Arne Ivar Hanssen , tekst og foto

Hvorfor ble ingen fra Dyrøy valgt som utsending til Eidsvoll? Spørs-
målet kan høres både sjåvinistisk og lokalpatriotisk ut, men bak skjuler 
seg mye sosialhistorie. 

for lokalhistorikere å se hvem som ble 
valgt. Tar man utgangspunkt i dagens 
kommunegrenser, ser vi at Tranøy og 
Sørreisa skulle bli representert. Hvor-
for ble ingen fra det som i dag er Dyr-
øy, valgt ut? Av dokumentet ser vi jo at 
flere var tilstede under nominasjonen på 
Tranøya? 

Det var representanter fra tre kategori-
er som kunne velges til nasjonalforsam-
lingen på Eidsvoll: Handelsmenn, em-
bedsmenn eller selveiende bønder. For 
Dyrøys vedkommende begrenset det ut-
valget kraftig. Lokalhistoriker Berit Ni-
kolaisen forklarer: 

— Handelsmenn hadde vi ikke, for 
Bangsund på Kastnes, vår eneste han-
delsmann, hadde gått bort noen få år tid-
ligere. Av embedsmenn hadde vi lens-
mann Hinberg. Men teller vi opp de som 
faktisk var på Eidsvoll, ser vi at det var 
få lensmenn der. De var ikke populære, 
for folk forbant dem med utpantinger 
og fattigdom. Selveiende bønder var det 
svært lite av i Dyrøy. Her var det nes-
ten bare leilendinger — og det syntes 
folk egentlig var greit. Det var en liten 
landsskyld å betale, og betalingen ble 
gitt i form av tørrfisk. Hadde du proble-
mer et år eller to, kunne du slippe, men 
gjentok det seg, ble bygslingskontrakten 
sagt opp. 

Dyrøy hadde med andre ord ikke så 
mange av de som kunne bli valgt. Det er 
også verdt å merke seg at det i 1814 kan-
skje bare bodde rundt 650 mennesker 
innenfor dagens kommunegrenser. Folk 
bodde i storfamilier og klyngetun. Og 
det var uthogd. Fra Kastnes sør i Dyrøy, 
helt nede ved havet, dro de langt opp i 
Stortinden for å hente brensel. 

Annen pinsedag 1814 valgte Tranøy og 
Dyrøy menighet utsendingene til Eids-
voll. Dit var det som kjent ingen nord-
lendinger som nådde frem. Heller ikke 
Lorenz Peter Jessen fra Klauva eller 
Hans Henrik Olsen fra Tømmervika, 
som fra samlingen på Tranøya var gitt 
«Fuldmagt til paa dens Vegne at møde 
og stemme ved den berammede Forsam-
ling af Nationens udvalgte Mænd, for at 
antage for Riget Norge en Regjerings-
form (...)», som vi kan lese av dokumen-
tet på Arkivverket. Samlingen på Tran-
øya var første nominasjonsmøte. Det 
andre var lagt til Tromsø 1. august, og 
der vant Hans Henrik Olsen ikke frem. 
Jessen var distriktssjef for kystvernet i 
Tranøy sogn og kjøpmann på «Handels-
stædet Kløven». Olsen var bonde, men 
også medlem av Tranøy bygdekommi-
sjon. Fremstående menn, uten tvil. Men 
hvem andre kunne ha blitt valgt? 

Fra Norges regent Christian Fredrik 
fremkom det i et brev av 19. februar at 
det skulle velges representanter til mø-
tet på Eidsvoll. Etter gudstjenesten an-
nen pinsedag tre måneder senere ble 
nominasjonen foretatt av en forsam-
ling bestående blant annet av sogneprest 
Nils Norman, lensmann Hans K. Hin-
berg, og skolelærer Nikolai Nilsen. Det 
er de tre som er nevnt først i dokumentet 
fra Tranøy, og kanskje har de utgjort et 
slags sekretæriat. Av de som følger et-
ter, har over halvparten fått tilføyelsen 
«mpp» bak navnetrekket sitt: Med på-
holden penn. Riktignok var det lovpå-
lagt skole 14 dager i året, men de fleste 
av den eldre befolkningen var fremdeles 
analfabeter. De som ble utvalgt til å rei-
se sørover, var nok både skrivekyndige 
og formuende. 

Både av patriotiske, 
men mest sosial-
historiske årsaker 
er det interessant 

Men storbøndene fra Dyrøy var også på 
møtet. Hvorfor ble ikke de valgt?

— Jekteskipper Mechel Brox fra Lia på 
Dyrøya var kanskje foreslått, men han 
skulle akkurat til å starte opp jektefarten. 
Under Napoleonskrigen hadde de ikke 
turt å dra sørover, for de var redd for å bli 
bordet av engelskmennene under blokka-
den. Her i nord hadde vi hungersnød. Vi 
kjenner vel ikke til at noen døde direkte 
av sult, men folk var så svekket at da epi-
demiene kom, strøk mange med. I Gjes-
kevika sør i Dyrøy døde i 1812 ti perso-
ner. Fra Sortevika vet vi om en familie 
hvor det først døde to barn, deretter døde 
foreldrene, så ei tjenestejente og en in-
nerst — og til slutt satt det igjen tre unger 
i alderen åtte til femten år. 

— Christian Fredrik hadde skjønt nøden 
som rammet Nord-Norge, så han oppret-
tet kornkammer i landet, og det nærmes-
te hos oss var i Tromsø. Hvis folk treng-
te nødskorn, måtte de kontakte presten. 
Prest Norman skrev til sorenskriveren 
og ba om nødskorn. Takket var Norman 
var det mange som overlevde i de årene, 
for fattigkassen var tom. Dessuten kom 
det tiggere hit fra andre sogn. Det kan 
tyde på at Dyrøys befolkning stod seg 
bedre enn nabosognene. Men også de 
rike slet. Når de hadde brukt opp pen-
gene på det dyre kornet og ikke fikk inn-
tekter fordi jektefarten hadde opphørt, 
måtte de kanskje pantsette båt og bruk. 
Da hadde de heller ikke muligheten til 
å fiske selv, og ingen mulighet til selv-
berging.  

Men i 1814 hadde det begynt å letne litt. 
I 1811 kom det for første gang korn fra 
Russland til Klauva. Hadde det ikke vært 
for russekornet, hadde vi sultet i hjel.
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Med andre ord sørget en fransk keiser 
kanskje for at Brox ikke ble valgt. Du 
trenger ikke lese Ibsens Terje Vigen for 
å se hjerteskjærende og politiske konse-
kvenser av napoleonskrigene. Brox var 
for øvrig skrivefør — i alle fall har han 
undertegnet selv. 

Et annet interessant navn på listen er 
Mikel Hansen. Han er nummer fire, et-
ter prest, lensmann og skolelærer. Han-
sen var storbonde i Skogshamn på Dyr-
øya. I tillegg var han fremsynt: Prest 
Norman sørget godt for sine sognebarn. 
Ikke bare skrev han og ba om korn og 
gjorde mye for å gi ungdommen en sped 
skolegang. Han var potetprest og gjorde 
sitt beste for å få bønder til å dyrke — og 
spise — den nye, eksotiske rotfrukten. 
Og Mikel Hansen ble den første i Dyrøy 
som dyrket potet. 

— Han begynte så tidlig som i 1805 og 
er den første potetdyrkeren her i områ-
det som vi kjenner til, forteller Nikolai-
sen. — Men i den tiden hadde ikke folk 
potetkjellere, så samtidig var det ikke 
så mye monn i det. De ga litt til grisen, 

spiste litt potet selv om høsten — og så 
var de fri!

Heller ikke Mikel Hansen ble valgt. 
Forklaringen står nok bak navnet hans: 
«mpp». Sammenlignet med den fattige 
delen av Dyrøys befolkning var Hansen 
likevel for milliardær å regne. Men hel-
ler ikke han kunne lese og skrive.

Den politiske historien om Mikel slutter 
imidlertid ikke der. Han fikk sønnen Ole 
Petter, og han ble Dyrøys første og hit-
til eneste stortingsrepresentant — vel å 
merke geografisk, for han ble i 1832 no-
minert ved valgtinget til å representere 
Tranøy. Tre år senere ble han valgt som 
førsterepresentant fra Finnmark amt, 
som vi i den tiden var slått sammen med. 

— Ole Petter la faktisk grunnlaget for 
at Dyrøy ble egen kommune. Han var 
med da formannskapsloven om lokalt 
selvstyre ble utarbeidet i 1837. Dermed 
ble det kommuner, selv om Dyrøy ikke 
ble eget herred før i 1886. Ole Petter var 
også medlem av næringskomiteen og 
satt i tillegg i det lokale herredsstyret i ti 
år, forteller Berit Nikolaisen. 

Hvorfor ble ingen 
fra Dyrøy valgt 
som utsending til 
Eidsvoll? 
Lokalhistoriker 
Berit Nikolaisen 
forklarer.

INNTEKTER Regnskap 2013 Regnskap 2012 Regnskap 2011
Annonseinntekter 8 800,00 13 800,00 14 905,00
Bladpenger Dyrøy 36 200,00 28 750,00 30 250,00
Bladpenger utenbygds 9 300,00 7 600,00 9 550,00
Diverse inntekter 5 016,00                5 011,00 7 375,00
SUM INNTEKTER 59 316,00 55  161,00 62 080,00
UTGIFTER Regnskap 2013 Regnskap 2012 Regnskap 2011
Trykkeriutgifter 34 091,96 50 455,76 48 274,00
Porto/omkostninger 8 524,38 12 613,94 12 838,56
SUM UTGIFTER 42 534,34 63 069,70 61 112,56
RESULTAT 16 781,66 -7 908,70 967,44

Menighetsbladets regnskap 2013
Da Menighetsblad for Dyrøy kom ut i 2010, var tanken at det skulle 
komme ut 4 nummer i året. Da vi nådde et økonomisk nullpunkt som-
meren 2013, måtte vi hoppe over et nummer fordi kontoen var tom.

Nå viser resultatet for 2013 at aksjonen «Gi 100» hjalp. Leserne har virkelig skjønt 
alvoret og tatt ansvar. Og det er nesten slik at vi kunne klart det 4. nummeret.

Med glede kan vi fortsette å gi ut bladet og vite at leserne støtter oss, selv om vi 
fortsetter med tre nummer i året. Utgivelsesplanen vil se omtrent slik ut: Nr.1 (mars-
juni), nr.2 (juli-okt.) og nr.3 (nov.-febr.). Og bidrag til bladet mottas gjerne, om det 
skulle være takkeannonser eller annet lesestoff. Takk for alle små og store gaver!

For redaksjonen, Trygve Skipenes Østrem

Dyrøy Blomsterfond
Ved årets slutt i 2013 hadde Dyrøy Blomsterfond kr. 212.909,54 til dis-
posisjon. Midlene fordelte seg slik på kirkegårdene:

Brøstad: 187 647,23
Holm: - 230,77
Moen: 2 792,80
Kastnes/Faksfjord:	 -	6	113,39
Administrasjon: 28 813,67

Nye kirkegårdsporter koster
For første gang på lenge ser vi minuser i 
blomsterfondets regnskap. Men da skal 
leserne vite at det er montert nye porter på 
Holm, Faksfjord og Moen kirkegårder, en 
kostnad på rundt 27 000,- på hver. Det er et vedtak i fondet på denne fordelingen og at
det kan lånes fra Brøstad ved behov, inntil forventede inntekter kommer.

for Dyrøy Blomsterfonds styre, Kirsti Ottesen
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Jeg nærmer meg Dyrøy kirke. Flagget er heist på topp og vaier i vin-
den. Kirkedørene står på vidt gap. Anne ordner blomster. Ove tar siste 
støvsuging. Mange svinger seg rundt. Kirka er pyntet. I dag er det fest. 

I dag feirer vi konfirmasjon av åtte ver-
difulle ungdommer. En bil, to biler - folk 
strømmer til kirka. Spente, stilige, ner-
vøse og glade ungdommer samler seg i 
og rundt kirka. Når skal vi ta på oss den 
hvite kappen? Når skal vi komme fram 
og knele? Når begynner gudstjenesten? 
Spenningen stiger. 

Kirka begynner å bli bra fullsatt. Klok-
kene ringer. Bare 5 minutter igjen. Kir-
kedørene åpner seg. Prosesjon inn. 

Så mange smil, hos glade og stolte for-
eldre og besteforeldre, hos søsken og 
faddere, venner og naboer. Det er mange 
som har kommet for å feire konfirman-

tene. Orgelbrus fra Michael på galleriet. 
Nydelige toner fra Anna med sin obo. 
Festen er i gang. 

Sang. Bønn. Bibeltekst: «Vær ikke redd, 
for Jeg er med deg!». Gode ord fra sok-
neprest Thor-Arne, som vekker både 
latter og gir rom for ettertanke. Så kne-
ler en og en konfirmant ved alterringen. 
Hånd på hodet. Forbønn. Gud gir et løf-
te: «Du er mitt barn, jeg er med deg alle 
dager!» 

Menighetspedagog Christina minner 
konfirmantene om at de er del av fel-
lesskapet i kirka. Håper vi treffes igjen! 
Så er det gjort. Konfirmantene toger ut. 

Av Christina Becker, menighetspedagog
Foto: Sverre Bergheim

Konfirmasjon 2014
Sola titter frem bak skyene. Bilder tas, 
med foreldre, bestemor, søsken og be-
stevenn, presten, faddere og naturligvis 
også et gruppebilde. 

Og nå er konfirmantene voksne? Kan-
skje ikke riktig ennå, men de står på ter-

skelen til det voksne livet og en milepæl 
på livsveien er nådd, på denne dagen, 
her i Dyrøy kirke. Så kjører bilene en og 
en - til middag og selskap. Ha det! Takk 
for laget! På gjensyn! 

Vi rydder i kirka. Samler programark. 
Blåser ut lysene. Firer flagget. Jeg set-
ter meg i bilen, litt vemodig over ikke å 
treffe ungdommene neste uke til konfir-
mantsamling i Brøstad kirke, men mest 
glad og takknemlig. 

«Vær ikke redd. Du er mitt barn, jeg er 
med deg alle dager!»

Med dette løftet kan vi gå fremtiden i 
møte. Velkommen til neste års konfir-
manter!

Øverst: Påminnelse om dåpen -  ved 
døpefonten stanser konfirmanten opp for 
å tenne lys.

Til venstre: Og så blir ungdommen bedt 
for og velsignet. Nå får jeg knele.

Under: Konfirmasjon er også oppmerk-
somhet, og smilene satt løst på vei inn i 
Dyrøy kirke.
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Konfirmantene i Dyrøy kirke 1. juni 2014. Fra venstre: Menighetspedagog Christina Becker, Aleksander Hansen Øverli, Ragne Bergheim, Sander Ludvigsen, Hedda B. Sætherskar, 
Alexander Olsen og sokneprest Thor-Arne Ervik. Foran fra venstre: Vilde Nordahl, Karoline Christiansen og Trine Nergård Simonsen. Foto: Sverre Bergheim

DYRØYKONFIRMANTENE - 2014
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Kirkebesøk i 4. klasse

På en strålende sommerdag, 5. juni, var 
jeg så heldig å få 13 interesserte, nys-
gjerrige og vennlige elever og 2 snille 
og engasjerte lærere fra 4. klasse på be-
søk i Dyrøy kirke. 

Takk for laget i kirka og trivelig selskap i 
fjæra! Rapport fra dagen fant jeg på hjem-
mesiden til Elvetun skole uka etter besøket 
og den er skrevet av Ann Monika Berg-
heim, klassekontakt 4. klasse. Vi har fått 
lov til å dele den her i menighetsbladet: 

«Torsdag ble en uforglemmelig dag. 
Christina Becker tok oss med inn i Dyr-
øy kirkes historie. Hun lot interesserte 
elever få oppleve og oppdage kirka på 
en super måte ved hjelp av poster rundt 
i kirka. Alle fikk også «Kirkeboka mi» 
som jeg hadde laget for anledningen. 
Dermed ble det lettere å notere det de 
lærte. «Kirkeboka mi» skal vi også bru-
ke litt i uka som kommer. 

Fortsettelsen nede i fjæra ble bare fa-
belaktig. Alle elever blandet krydder 

Menighetspedagog Christina Becker tok elevene med inn i Dyrøy kirkes historie.

og smak i sin egen kjøttkake som ble 
lagt i en paprikabåt. Dette ble stekt på 
bål, mens elevene lekte i fjæra og i hav-
kanten. Deretter lagde de også sin egen 
porsjon med dessert, epler med kanel og 
sukker, som også ble stekt på bål. En dei-
lig og helt fantastisk dag!»

4 prestespirer - hvem vet? I alle 
fall var det spennende å komme 
opp på prekestolen og se ut over 
det store rommet.

Elevene fikk gå på oppdagel-
sesreise i kirka, fra post til 
post, mens de noterte flittig i 
«Kirkeboka mi».

Under: Etterpå var det rett ned 
i fjæra for matlaging og et aldri 
så lite bad...

Christina Becker og Ann Monika Bergheim, tekst og foto

På skolen er det blitt en tradisjon at elevene i 4. klasse besøker Dyrøy 
kirke. Her får de en presentasjon av hele kirkerommet og fasilitetene 
rundt - også orgelet og klokkene i tårnet. 

Øverst til høyre: Hemmelig-
heten i tårnet - På klokka kan 
man se kong Haakon den 7.s 
monogram.
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Jeg fant, jeg fant!

Jeg fant, jeg fant!
Hva fant du nå?

Kan det være noe vi bør samle på?

Jo, jeg fant ut at nå er det på tide med en 
real misjonsfest i menigheten vår! Om 
ettermiddagen søndag 31. august samles 
vi i Brøstad kirke!

Dyrøy menighet er fast giver til et av 
NMS (Det Norske Misjonsselskap) sine 
prosjekt for barn og unge i Thailand. 
Charles Taylor som er ansatt i NMS, har 

god greie på dette, og kommer og viser 
film og bilder derfra. Her får vi blant an-
net se at pengene vi gir fra Dyrøy er med 
på å bygge skole for barn i Thailand.

Brøstadbotn Barnegospel har i vår fram-
ført musikalen «Jeg fant, jeg fant!», og 
tar den gjerne en gang til på misjonsfes-
ten. Musikalen ble i sin tid skrevet av 
Elisabeth Aanje og Ragnar Bjerkreim 
som et bestillingsverk til NMS sitt 150 
års jubileum i 1992. Da ble Brøstadbotn 
Barnegospel spurt om de kunne øve inn 
musikalen og framføre den flere steder i 

Til venstre: Kai Chruickshank Bakken 
spiller Askeladden i «Jeg fant, jeg fant!»

Øverst: Brøstadbotn Barnegospel setter 
opp musikalen «Jeg fant, jeg fant!» for 
tredje gang. Her fra konserten 21. mai i 
kultursalen.

Til venstre: «Jeg fant, 
jeg fant!»anno 1992. 
Her med Rudi Niko-
laisen som Per, Ric-
hard Skollevoll som 
Kotomalala og Sindre 
Storvoll som Pål.

(arkivfoto)

Troms. Det ble gjort, og musikalen ble 
satt opp en gang til for ca 10 år siden. Nå 
er det tredje kullet som har øvd den inn, 
denne gangen med unge aktører fra 1.-4.
klasse. Så alle som ikke fikk sett den i 
mai har nå en ny sjanse!

Det vil bli loddsalg til inntekt for 
misjonsprosjektet, og servering av mat 
og drikke hører også med.

Fikk du lyst til å komme på festen?
Du er hjertelig velkommen!

Karin Storvoll
Foto: Åshild 

Chruickshank

Fra Østen dukker dis-
se danserne opp. Fra 
venstre Veronje Iver-
sen Johansen, Sarah 
Alne Jensen og Astrid 
Marie Nergård.
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TAKK og BØNN

• Sommerens gudstjenester

• Menighetsrådet

• De	ansatte	i	menigheten

• Frivillige i menigheten

• Formiddagstreffene

• Samtalefellesskapet

• Årets	og	neste	års	konfirmanter

• Menighetens misjonsprosjekt

• Brøstadbotn Barnegospel

• Godt og tjenlig vær

• Glede over naturens under

• Tid	til	omsorg	for	hverandre

• Alle som lever med sykdom

• Alle som har mistet en av sine kjære

• Fred og frihet for alle i verden

• Kommunestyret

• Elvetun skole og Dyrøy barnehage

• Bedrifter	og	virksomheter	i	Dyrøy

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

Vi har åpent hele døgnet!

Innføring av festeavgift i Dyrøy kommune

Du er hjertelig velkommen til 
samtalefellesskap høsten 2014.

Vi starter opp i Brøstad kirke 
torsdag  11. september kl. 19.30

Deretter møtes vi:

02. oktober, 
23. oktober, 

13. november og
«Mørketidsgudstjeneste»

04. desember

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.

Velkommen! 

Avgiften kreves inn slik:

Kr. 2.500 for 10 år for graver over 50 år.

Etter søknad kan graver over 60 år beholdes mot at det betales kr. 2.500 for 10 år.

Etter søknad kan graver over 70 år beholdes mot at det betales kr. 2.500 for 10 år.

Graver over 80 år skal slettes automatisk. Ved særlige tilfeller kan gravminner bli 
stående lengre enn det.

For å ta av plass ved siden av en gravlagt betales det kr. 2.500 fra dag én.

Dersom man ønsker å slette graver før de er 50 år er det også mulig ved henvendelse 
til kirkevergen.

Dersom man har ansvar for flere graver/gravminner kan man etter loven flytte flere 
navn på et gravminne og slette de andre.

Avgiften vil kreves inn fra september 2014, men allerede på sommeren vil de grav-
minner som er over 80 år bli trillet ut og satt på vent i 8 mnd med tanke på at eierne/ 
festerne kan komme og hente gravminnene. 

Noen har allerede gitt beskjed om sletting av graver. Disse blir tatt i løpet av sommeren. 

Ha en fin sommer!
Rachel Vangen Hoholm, Kirkeverge

Gi 100!
Bladpenger 2014 er viktigere enn noen 
gang. Gi 100, gi 200, - gaven er fort-
satt frivillig.  Ditt bidrag er viktig om 
Menighetsblad for Dyrøy skal overleve 
i nåværende form. Konto: 4776 16 83124

Dyrøy kommunestyre vedtok i april 2014 at 
det skal innføres festeavgift ved kirkegårdene 
i Dyrøy kommune, etter modellen som brukes 
i Sørreisa kommune.

Festeavgift er en avgift for å ta av plass på kirkegår-
den ved siden av en som er gravlagt, og betaling for 
en grav som er over 50 år.



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 2 - 201420 21

Blomsterbua
Begravelsesbyrå 

Salg av gravminner og navnetilførsel
Stell og beplantning av gravsteder

Anne Larsen,  95 94 53 18

Ringveien 4, 9305 FINNSNES

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

Et verdig farvel
BEGRAVELSESBYRÅET I DYRØY

SANDBAKK
Begravelsehjelp

Finnset, 9310 Sørreisa
Tlf: 922 28 999 

Gudrun Falch   Anne Marie Dahl

9326 Bardufoss
Tlf: 916 48 324

Alt i blomster og binderi

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

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

Fagområder/utdanning:
• Ingeniørkompetanse i elektro, 

data, industriteknikk etc. 

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

• Økonomi og ledelse, interna-
sjonal handel etc. 

• Prosesskunnskap, teknisk og or-
ganisatorisk 

Er DEMAS din arbeidsplass i framtida?

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

              www.demas.no

God  sommer !
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
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TAKKEANNONSER

Dyrøy Omsorgssenter
Andakter

sommer/høst 2014
Torsdag 03. juli kl. 16.30 

       Andakt v/Sigurd Skollevoll

Torsdag 17. juli kl. 16.30 
Andakt v/Sigurd Hanssen

Torsdag 31. juli kl. 16.30 
Andakt v/Sigurd Hanssen

Torsdag 14. august kl. 16.30 
Andakt v/John Taylor

Torsdag 28. august kl. 16.30 
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Onsdag 10. september kl. 16.30 
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 24. september kl. 16.30 
Andakt v/John Taylor

Torsdag 09. okotber kl. 16.30 
Nattverdsgudstjeneste

v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 23. oktober kl. 16.30 
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Alle hjertelig velkommen!

13. juli – 5. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 18.00
Gudstjeneste v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Institutt for sjelesorg

20. juli – Aposteldagen
Ingen gudstjeneste

27. juli – 7. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Svenn Arne Nielsen
Ofring: Kirkens SOS, Nord-Hålogaland

03. august – 8. søndag i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/vikarprest Sigurd Hanssen
Ofring: Viken Senter

10. august – 9. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

17. august – 10. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved prost emeritus 
Oddmund Brundtland 
Ofring: KFUK/KFUM

24.august – 11. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

31. august – 12. søndag i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Troms Søndagsskolekrets

07. september – 13. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 18.00
Gudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik og 
menighetspedagog Christina Becker
Presentasjon av årets konfirmanter
Ofring: NKSS- Laget

14. september – Vingårdssøndag
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Moen bedehus

21. september – 15. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
v/soknepr. Thor-Arne Ervik og 
menighetspedagog Christina Becker
Utdeling av kirkebok til 4-åringer
Ofring: Brøstadbotn barnegospel

28. september – 16. s. i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Misjonsalliansen

05. oktober – 17. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Brøstad Kirkeforening

12. oktober – 18. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/soknepr. Thor-Arne Ervik
og menighetspedagog Christina Becker
Utdeling av bok til årets 1. klassinger 
Sang ved Brøstadbotn Barnegospel
Ofring: NMS, Misjonsprosjektet

19. oktober – 19. s. i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse ved prost Sigurd Skollevoll
Ofring: TV-aksjonen

26. oktober – Bots- og bønnedag
Kastnes bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Kastnes bedehus

Takk for all vennlig deltakelse i for-
bindelse med Ulf Jensens bortgang og 
begravelse. Takk for blomster, gave- og 
minnekort til hans båre. 
Vil også takke Gudrun Falch for nydelig 
sang i kirken.

Hilsen Steivor, Frode, Anita, 
Olaug, Margit og Konrad

BLADPENGER
oktober - desember 2014

Dyrøy:
O. Moen, A. Storteig, B. og R. Nikolai-
sen, R. Nikolaisen, K. Moen, P. Cruicks-
hank, A.M. Kastnes, S. Jensen, A. Ner-
gåed, I. Pedersen, M.A. Ludvigsen, G. 
og O. Nikolaisen, I. Sørgård, A. Sæbbe, 
S.S. Jørgensen, S.T. Cruickshank, K. Øs-
trem, M.L. Kristoffersen, W. Melbye, V. 
Torsteinsen, M. og P. Moen, H. Hansen:

Totalt i 2013: kr. 36 200,-

Utenbygds:
G. Bergvik

Totalt i 2013: kr. 9 300,-

Resultatet for 2013:  kr.  45 500,-

Takk for ditt bidrag! 

Menighetsblad for Dyrøy
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INFORMASJONSBLAD

  SLEKTERS GANG

DØPTE: 
20.04. Henriette Stokkan 
    - tilhører Tromsø
31.05.  Kasper Johan Gunnberg
    - tilhører Sørreisa
08.06.  Steffen Hagensen Karlsen

DØDE: 
15.03.  Valter Audun Ingolf Sletten  f. 1933
15.03.  Len Sander Hanssen   f. 1972
30.03.  Åge Sæbbe    f. 1941
09.05.  Ulf Jensen    f. 1944
11.05.  Rannveig Jullumstrø   f. 1931

VIGDE: 
31.05.  Lisbeth-Mari Pedersen og    
  Tommy Gunnberg
    - tilhører Sørreisa

En dag blir gitt meg, lys og klar,
i gave fra min Gud og Far,
så står jeg her i sol og vind
og takker Gud for dagen min.

Det er så godt å være til
her under solens varme ild.
Min nye dag, må den bli god,
og være fylt av håp og tro.

Takk, Jesus Krist, som ble min bror,
for at du levde her på jord.
Den samme sol som varmer meg,
har også en gang varmet deg.

Så går jeg ut i Jesu navn
og mottar trygg med åpen favn
den dag jeg fikk, så lys og klar,
i gave fra min Gud og Far.

Eyvind Skeie, 2007 Foto: Trygve S. Østrem


