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Julehilsen fra biskop Per Oskar Kjølaas:

En bønn før jul
Når høytiden nærmer seg, kommer forespørslene fra menighetene: Blir det en hilsen 
i år fra biskopen til menighetsbladet? Det er en glede å få slike henvendelser. Da 
jeg satte meg ned ved skrivebordet, stirret jeg lenge ut i luften mens datamaskinen 
surret. Hva skal jeg skrive til menighetene i år? Jeg har jo skrevet slike hilsener i 
snart tolv år. 

Advents- og juletiden er i vårt land etter hvert blitt et symbol på den urealistiske 
visjonen om en endeløs materiell utvikling som skal skjenke verden fullkommen 
lykke. Det er langt fra de fattiges kår i Betlehem til våre julebord og gavehauger 
under juletreet. Det er veldig langt fra Midtøsten og hit. For flere og flere blir drøm-
men om den fredfulle og velsignede høytiden et mareritt. Den fineste høytiden kan 
blir den verste.

Hva tenker vi om den forestående høytiden? Bærer den håpet med seg, håpet om 
noe godt?

Håpet er en livsviktig indre kraft. Det holder oss oppe selv når alt virker umulig. 
Derfor må vi verne om håpet. Da kan vi arbeide for en god jul og en bedre fremtid 
i det nye året.

Størst er håpet sier kirkefader Augustin. Apostelen Paulus sier at kjærligheten er 
størst. Kanskje kan vi denne høytiden kombinere begge deler: Å ta oss av hverandre 
og dem som trenger det, slik at gode ting kan skje! Håp og kjærlighet.

En god begynnelse er å be en bønn som dette eller en annen bønn som forberedelse 
til høytiden:

Gud, gi oss jul!
Ikke en jul bare med stress,

ikke en jul bare med julegaver og mat,
ikke bare en jul bare med lys, stemning og minner.

Gi oss en jul under Jesu øyne,
med ham som vår gjest,

enten i skikkelse av en fremmed ved vårt bord
eller nærværende i en bøsse for nødlidende,

en jul med Jesus,
usynlig, men som velsigner alt, 

en jul med glede og latter i alvoret,
en jul med den fred som overgår all forstand.

Gud, gi oss jul!

Et lys imot mørketida. 
I det dette leses er vi for full fart inn i det 
travle og alt det som skal ha skjedd inn 
mot julefeiringa. 

Jeg er både glad og lei meg for julefei-
ringa. Glad fordi det alltid er fint å feire 
Jesu fødsel. Glad fordi nettopp julebud-
skapet gir håp i ei mørk tid.  Litt lei fordi 
vi er blitt velsignet med mørketida helt fra 
slutten av november til laangt ut i januar. 

I tillegg er adventstida ei hektisk tid og 
når julaften kommer, når man helst skulle 
vært klar for julefeiringa med stor F, så 
er det nesten som at man synker sammen 
idet jula ringes inn. 

Hvorfor kunne vi heller ikke feire jul til 
St.Hans?

Mørketid kan forstås på forskjellige må-
ter. Den er fysisk ganske håndgripelig. 
Men mørketida kan også bety noe psy-
kisk eller åndelig. Om ikke man har sitt å 
stri med  året rundt, så blir i alle fall denne 
symbolske mørketida forsterket i nettopp 
mørketida og opp mot juletida når alle 
skal være glade og være sammen med sin 
familie. 

Ikke alle gleder seg til jul nemlig. Derfor 
blir advent, mørketida og juletida også for 
meg og mange med meg - en paradoksens 
tid. Litt glede og litt tristhet. 

Mørketid ser det også ut til å være i både 
kommune, fylkeskommune og kirke. 
Sparing og nedleggelser og kutt ser ut til 
å være refrenget som vi alle skal synge til 
i nærmeste fremtid. 

Så har også denne virkeligheten innhen-
tet til og med  menighetsbladet. I dette 
nummeret, som vi selvsagt kaller for 

forts. neste side

«Himmelsk og 
jordisk 
elektrisitet.»

Foto:
Sigrid Ø. 
Skoglund
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julenummeret, har vi artikler som spen-
ner fra sommer, høst og inn mot jul.  
De fleste lurte sikkert på hvor høstnum-
meret ble av denne gang. Sannheten 
skal tale: Fordi vi ønsket å få til et jule-
nummer, var det ikke økonomi til å ha 
en høstutgave av julenummeret. 

Ragnvald Storvoll skriver noe om me-
nighetsblad, bladpenger og givertje-
neste her i årets siste utgave av menig-
hetsbladet for Dyrøy. Vi håper at mange 
ønsker å gi en del slik at vi fortsatt kan 
ha et flott menighetsblad i vår kommune 
og vår menighet. 

Jeg vil anbefale alle å lese Jesaja 60 i 

det gamle testamente, og mange av de 
andre profetiske tekstene om det store 
lyset som skal lyse over landet som lig-
ger i mørket. 

I Jesus, korset og oppstandelsen ligger 
vårt eneste håp. Jesus sier om seg selv: 
«Jeg er verdens lys, den som følger meg, 
skal ikke vandre i mørket, men ha livets 
lys!» 

Vi lar Maria Haukaas Mittet og Trygve 
Hoff avslutte for denne gang. Samtidig 
vil soknepresten på vegne av både me-
nighetsbladets redaksjon og Dyrøy me-
nighet få ønske alle ei velsignet god jul 
og nyttårshøytid!

Det kvile ei natt over landet i nord, 
Husan e små der kor menneskan bor. 
Men tida e travel i karrige kår, 
rokken han svive og vevstolen går 
Det leve i løa, i naustet og smia 
Et lys, et lys, et lys imot mørketida

Gledelig jul!

Thor-Arne Ervik    Geir Skoglund   Arne Ivar Hanssen                    Trygve Skipenes Østrem
                       Redaksjon                                                                  Layout

Takk til alle som har stilt opp i  Dyrøy menighet 
i 2013! Takk for godt samarbeid med kommune og 
lokalsamfunn. 

Snøen ligg tung over frossen jord 
ute står mørket om fjell og om fjord 
vår herre gir livberging, søtmat og sul 
når døgnan sig fram imot advendt og jul 
så støpe vi lys midt i hardaste ria 
et lys, et lys, et lys imot mørketida

Dagen e borte og natta e stor 
men i mørketidslandet skal høres et ord 
ei sol som skal snu så det bære mot dag 
om folk som skal samles til helg og til lag 
på veien mot Betlehem bær ho  Maria 
et lys, et lys, et lys imot mørketida

Alternative Juleg     ver
Hvor ofte har du ikke fått følgende førjulssvar: «Nei, jeg ønsker meg 
ikke noe, jeg har jo alt!» Julegaver er en stor del av handelsstandens 
og forbrukernes jul, og etterhvert er det blitt vanskeligere å virkelig 
ønske oss noe til jul. Men fortvil ikke! Det finnes geniale alternativer.

http://www.gaversomforandrerverden.no

Hvordan hjelper denne symbolgaven?
250 kroner er nok til å kjøpe en geit til en fattig fami-
lie.  100 kroner rekker til en sykkelambulanse i Ma-
lawi og kan bli snarveien til en trygg fødsel!
For 120 kroner kan Kirkens Nødhjelp i 
Darfur gi helsesjekk for mødre med barn 
som en fast del av tilbudet i flyktningleirene.

Kirkens Nødhjelp har i flere år sørget for at vi kan 
kjøpe alternative julegaver, symbolgaver,  til hveran-
dre. Her er noen eksempler:

GLED EN som gruer seg til jul!
Det Kirkens Bymisjon ønsker seg aller mest til jul er at 
du sender en SMS med GLEDE til 2490. Da bidrar du 
med 80 kroner og det dekker 2 middager (vi serverer 
gjennomsnittlig 4000 måltider i året) Vi blir også vel-
dig glade om vi får kaffe, kopipapir, stearinlys, serviet-
ter, dopapir, såper og ellers hva vi trenger for 
å drifte en bedrift med 12 ansatte og 
300 frivillige.
Les mer på internett: http://www.bymisjon.no

http://jul.unicef.no

«We go where Santa doesn’t»
Alt du handler sendes til de barna som 
behøver det mest! For 78 kroner kan vi 
skaffe 2.000 vannrensetabletter. Det betyr 
10.000 liter rent livgivende vann. Vinter-
pakke til Syria. 333 kroner Denne pakken 
inneholder varme vinterklær til barna.  Du 
kan kjøpe 150 doser poliovaksine for 160 
kroner. Det kreves tre doser for at et barn 
skal få en fullgod beskyttelse.

Les mer:
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Hver sommer siden kapellet stod ferdig i 2003, har Boye Skoglund 
invitert til olsokfeiring i Håkavika i Salangen. 

Også Olsokdagen 2013, tradisjonell og 
utradisjonell på samme tid, med guds-
tjeneste i det vesle kapellet og rømme-
grøtservering etterpå. Det verdslige og 
det sakrale går hånd i hånd i feiringen, 
på samme måte som moderne luthersk 
og ortodoks liturgi var vevd sammen i 
gudstjenesten. 

Det er smal vei utover til Håkavika, og 
etter å ha kjørt noen kilometer fra La-
berg, kommer du ut til den smule vika 
hvor Boye Skoglund har bygd sitt store, 
lille kapell, lunt anlagt med utsikt ned 
mot havet, selv om skogen vokser til. 
Her har Skoglund markert Olsok i tred-
ve år, de siste ti av dem i eget kapell. 

Fra å være en regntung ettermiddag etter 
en solvarm formiddag, lysnet det igjen 
mot mandagskvelden. Fra klokketårnet 
kimet det. Et solskjær avtegnet seg til 
og med på røstveggen på den vesle stav-
kirken da prosesjonen gikk inn: Boye 
Skoglund som korsbærer foran Kent-
Eirik Gabriel Olsen og Andrei Muruy-
ev, begge fra Hellig Olavs broderskap 
og med ortodoks tilknytning; deretter 
Arild Strand fra Tranøy og Thor-Arne 
Ervik, begge prester i Den norske kirke. 
Også selve bygget er med på å ivareta 
og kombinere flere religiøse tradisjoner: 
Over døren er et latinsk kors, på veg-
gene inne henger ikoner. På denne da-
gen står Sankt Olavs-ikonet fremme ved 

alteret med tente lys. Lukten fra røkel-
sesbegeret som bæres inn under prose-
sjonen, brer seg i det vesle kirkerommet. 
Greta Åsali Jensen spiller preludium på 
kirkens eget orgel. 

68 sitteplasser er det i Skoglunds selv-
bygde kapell. Ortodoks skikk er at kvin-
nene sitter på venstre side, mennene 
på høyre. Det praktiseres ikke strengt i 
Håkavika. Olsokdagen er benkeradene 
blandet. 

Luthersk-ortodoks olsokmarkering

Tekst og foto: Arne Ivar Hanssen

Også denne sommeren var det markering 
av Olsokdagen i kapellet i Håkavika – 
med norsk og ortodoks liturgi. 

Boye Skoglund, kapellbygger og kors-
bærer, går først i prosesjonen, etterfulgt 
av Kent-Eirik Gabriel Olsen som bærer 
ikonet, Andrei Muruyev med røkelsesbe-
geret og prester Arild Strand og Thor-
Arne Ervik. 

Olsok feires til minne om Olav den 
Hellige, og markerer dødsdagen hans i 
slaget på Stiklestad i 1030. Harald Hår-
fagre samlet Norge til ett rike, men kul-
turarven etter Olav er kan hende større. 

– Han banet vei for kristendommen i 
Norge og avskaffet samtidig hedenske 
skikker som blodhevn og å sette bort 
barn i skogen, sa Thor-Arne Ervik i sin 
preken. 

Selv var det første gangen han besøkte 
kapellet i Håkavika. Og første gang han 
delte gudstjeneste med ortodokse. 

– Det er et spesielt bygg, og jeg er over-
rasket over størrelsen innvendig. Når 
man ser på valg av materiale, får man 
følelsen av både naust og lavvuu, sier 
han. 
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Sommerlig konfirmasjonstreff
Av: Thor-Arne Ervik og Arne Ivar Hanssen 
Foto: Privat/Arne Ivar Hanssen 

Søndag 28. juli samlet 50-årskonfirmantene seg i Dyrøy.

Først i Dyrøy kirke, deretter til middag 
og sosialt lag i Nordavindshagen i Brøs-
tadbotn. Dyrøy menighet sto som arran-
gør, med gudstjeneste og presentasjon 
av hver enkelt konfirmant. Alle 40 ble 
lest opp i kirken, og av de som hadde 
stått foran presten i august i 1963, var 

25 tilstede. Sokneprest Thor-Arne Ervik 
leste André Bjerkes dikt «Kunsten å el-
des» samt noen ord fra Salme 103 om at 
Gud igjen skal sørge for at vi blir unge 
som ørnen. Som noen av gullkonfirman-
tene sa: Alder er egentlig ingenting, det 
er hvordan du føler deg innvendig. 

På 60-tallet var Dyrøy en landsens me-
nighet, hvor presten sorterte under Tran-
øy, bodde i Sørreisa og ikke var så ofte 
innom Dyrøy som før. Selve konfirma-
sjonsundervisningen samlet konfirman-
ter fra fastlandet til intensundervisning 
i 3 uker, før konfirmasjon på Dyrøya i 
august. 

I den tiden måtte katekismen pugges – 
og salmevers. En av jubilantene husket 
hvordan bestemoren hjalp han med sal-
meversene, og en annen at han faktisk 
hadde med seg lapper under hesjinga. 
En del hadde ikke vært i Dyrøy på man-
ge år, og en dame sørpå besøkte kom-
munen for første gang siden 1993. 

Einar Hansen, tidligere sokneprest i Bar-
du, husket at de som kom fra Espenes, 

ble fraktet med fiskeskøyte fra Mohamn 
til Langhamn på Dyrøya, og at de gikk 
resten av veien til Holm og kirken. Den 
gang var det båttransport som gjaldt for 
alle fra fastlandet. Flere av konfirman-
tene hadde lang vei frem til Brøstad og 
overfarten til øya. 

For Steivor Jensen var det første gang 
hun var med på et slikt konfirmasjons-
treff.

– Det var flere her som jeg ikke har sett 
siden vi konfirmerte oss. Men jeg kjente 
alle igjen, og det var en overraskelse. Vi 
var ikke blitt så gamle! ler hun. 

– Et slikt treff er et flott initiativ, så det 
gjør vi gjerne flere ganger! 

Første rekke fra venstre: Sokneprest Thor-Arne Ervik, Erna Hagensen (Kristoffersen), 
Borghild Moen (Solvang), Sollaug Ingebrigtsen (Kastnes), Bodil Ludvigsen (Stien), Gerd 
Bergvik (Abrahamsen), Judith Kastnes (Johansen). Andre rekke fra venstre: Torunn Wennberg 
(Nikolaisen), Gerd Hansen, Sissel Pettersen, Gunnhild Arnesen (Ryvoll), Marit Johansen 
(Nikolaisen). Tredje rekke fra venstre: Laila Skoglund (Martinsen), Turid Evertsen (Lilleng), 
Harald Dalseth, Solfrid Bergrud (Henriksen), Eva Fredriksen, Steivor Jensen (Sørensen). 
Fjerde rekke fra venstre: Steinar Nordmo, Atle Eriksen. Bakerste rekke fra venstre: Jostein 
Broks, Harald Svendsen, Kjell Abrahamsen, John Inge Johansen,  Einar Hansen 

I Nordavindshagen var jubileumskonfirmantene samlet til middag og sosialt samvær.
Her ble det mimret liflig i fra konfirmasjonen i 1963, da det ble pugget salmevers 
både på hesjemarka og sammen med bestemor...
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I en årrekke har det hver sommer hvert 
avholdt friluftsgudstjenester i Dyrøy: 
I Bjørkebakken, på Kastnes, på Hagenes 
– og nå sist på gården Berg på Dyrøya, 
med fjøsmuren på gården til Lise og 
Roy-Frode Løvland som kirkerom. Men 
lia ovenfor danner et naturlig amfi, og 
med et oppmøte på et tredvetalls kirke-
gjengere var det også noen som satte seg 
til i bakken for å få hele panoramaet i 
øyensyn, denne søndagen 30. juni. 

– Det er en glede å ønske velkommen 
til ei kirke med veldig høyt tak, sa Roy-
Frode Løvland. 

Mens prost Sigurd Skollevoll forrettet, 
var det Roy-Frode Løvland som bidro 
med det musikalske under gudstjenes-
ten. En akustisk gitar bærer godt over 

Friluftsgudstjeneste på Berg

Tekst og foto: Arne Ivar Hanssen 

grasbakken, mens både sang og preken 
henter gjenklang i bergveggene i lia. Fra 
toppen høres sauebjøllene. Sauene gres-
ser fredelig, enten det er hverdag eller 
kirkesøndag. Gården bærer navnet med 
rette. Tre kilometers gange langs en 
god skogsvei trengs det for å komme til 
Berg.
 
– Det er alltid spesielt å ha slike guds-
tjenester utendørs, mente Sigurd Skol-
levoll. 

– Med Roy-Frode på gitar hadde vi det 
vi trengte av musikk, og med godt vær 
og vindstille hadde vi en fantastisk god 
ramme. Det er alltid fint å komme ut i 
naturen en sommerdag. 

Det var Anne Larsen, leder for Dyrøy 

Vågsfjordbassenget var altertavle under sommerens gudstjeneste på 
Berg på Dyrøya.

menighetsråd, enig i. Man kan ikke ha li-
kere kirke enn det man hadde nå søndag, 
med havet som altertavle og landskapet 
rundt som naturens egen katedral. 

– Vi er veldig glade for at vi har disse 
friluftsgudstjenestene, men da vi be-
gynte med dem for noen år siden, var 
det noen som var litt skeptiske. Men 
det kommer alltid nye folk, og kanskje 
er slike gudstjenester med på å ufarlig-
gjøre ordet. Terskelen blir ikke så høy 
for å møte opp, sier Anne Larsen. 

– Vi er veldig glade for at vi har disse 
friluftsgudstjenestene, mente Anne 
Larsen, leder i Dyrøy menighetsråd. 

Den gamle fjøsmuren var kirkerom for de 
tredvetalls fremmøtte.
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Hjem – til jul

Få kan tenke seg julestemning uten julesanger. 

Julesanger har både forskjellig innhold 
og tema, men ett har de til felles: De blir 
sunget, fremført og spilt rundt juletider. 
Gjerne allerede fra begynnelsen av ad-
vent, i kjøpesenter og i radio, på TV og 
som allsang på sammenkomster eller 
konserter i mørketiden. 

Ikke alle har religiøst innhold. I vanlig 
språkbruk er julesang betegnelsen på 
sanger som synges og spilles i juleti-
den. Alt fra Prøysens «Julekveldsvisa» 
til «Deilig er jorden». Eller «Driving 
Home for Christmas», Chris Reas jule-
sang fra 1988, som hver eneste desem-
ber dukker opp i en eller flere reklame-
filmer. Nesten hver eneste popartist har 
hatt sin julesang, fra Elvis og Boney M. 
og opp til våre dager. Kanskje er det 
først og fremst det tradisjonelle folk vil 
ha på spilleren når det nærmer seg jul.

Julen markerer også årsavslutning. Et 
regnskap går mot slutten både symbolsk 
og bokstavelig talt, for bedrifter, selskap 
og kommuner. Siste kommunestyremøte 
er alltid en spesiell opplevelse. Levende 
lys, kanskje julegrøt, og kan hende en 
litt mer forsonende stemning enn ellers 

JULEN 2013
Dyrøy kommune ønsker alle sine innbyggere 

en riktig god jul og et godt nyttår 2014.

En spesiell hilsen til de eldre og syke.

Vennlig hilsen 
Randi Lillegård, ordfører

Nordnorsk julesalme

Velsigna du dag over fjordan. Velsigna du lys over land. 
Velsigna de evige ordan om håp og ei utstrakt hand. 
Verg dette lille du gav oss den dagen du fløtta oss hit. 
Så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme i armod og slit.

Vi levde med hua i handa, men hadde så sterk ei tru. 
Og ett har vi visselig sanna: vi e hardhaussa vi som du. 
Nu har vi den hardaste ria, vi slit med å karre oss frem 
mot lyset og adventsti'a, d'e langt sør tel Betlehem. 

Guds fred over fjellet og åsen, la det gro der vi bygge og bor. 
Guds fred over dyran på båsen og ei frossen og karrig jord. 
Du ser oss i mørketidslandet. Du signe med evige ord 
husan og fjellet og vannet og folket som leve her nord.

Tekst: Arne Ivar Hanssen 

i året, i alle fall når man etterpå går hver 
til sitt. 17. desember er det kommune-
styre i Dyrøy, der blant annet budsjettet 
for 2014 vil stå sentralt, forteller ordfø-
rer Randi Lillegård. 

– Den dagen har også en sosial del med 
julegrøt samt heder og ære til enkelte an-
satte. Det er en  høytidelig og fin stund. 

– Ellers syns jeg vi skal gjøre litt ekstra 
for hverandre i adventstida. Ta oss tid til 
å se og prate med hverandre. For meg 
som er så heldig å ha dette vervet, be-
tyr det også julelunsj og middag med 
de jeg deler kontorer med. Det ser jeg 
frem til. Det er en fin tid i Dyrøy med 
en fantastisk «julegate» som lyser opp 
i mørketida. 

Når Randi Lillegård skal velge julesang, 
er hun ikke i tvil. Det må bli «Nordnorsk 
julesalme». 

– Den er så vakker.  Når jeg hører san-
gen, kjenner jeg stoltheten av å være 
fra Nord-Norge, beundringen for  den 
nordnorske naturen og folket som bor 
her. Mørketidslandet, de evige ordan, ei 

utstrekt hand, er ord som gir mening i 
advent og juletid. 

– Det er en nydelig tid som også kan 
være utfordrende og bringe frem både 
glede og sorg. Følelsene ligger liksom 
litt utpå huden, og mange med meg er 
ekstra sårbar i denne tiden. Jeg tenker 
ofte på mamma når jeg hører sangen, og 
selv om savnet fortsatt er stort, bringer 
den frem gode minner.

Ordfører Randi Lillegård
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Kunsten å eldes 
– gudstjeneste med de eldre i fokus
17. november inviterte Dyrøy menighet til en søndag med 
særlig fokus på de eldre. 

sykehjem. I Dyrøy skjer det mye bra av 
kulturell art, og vi ønsker at pasientene 
skal ha mulighet til å delta på disse ak-
tiviteter om det er mulig og ønskelig. I 
samarbeid med frivillighetssentralen har 
vi fått frivillige engasjert i virksomhe-
ten, med bingo, sangstunder og fellesar-
rangement. 

Gjennom prosjektet har det blitt kjøpt 
inn diverse spill og gjenstander, og på 
gulvet i korridoren er det tegnet paradis.

– Vi ønsker et «aktivt» miljø! Paradiset 
kan både eldre og unge bruke etter lyst 
og evne, smiler Gøril. – I tillegg har vi 
onsdagstrim, korridormarsj med stasjo-
ner med kjente turmål hvor beboerne 
kan skrive i ei bok at de har vært der – 
som på en vanlig fjelltur. Det arrangeres 
fester for pasientene, og avdelingene har 
rullering på hvem som har ansvaret. Vi 
har hatt solfest, sommerfest og grillfest, 
høstfest og julebord. Sommerfesten har 
administrasjonen vært med å lage.

Arne Ivar Hanssen leste dikt fra faren 
Arvid Hanssens forfatterskap og fortalte 
om hans tilnærming til alderdom. 

– Den første diktsamlingen til Arvid 
Hanssen kom ut i 1977 og var stort sett 
en eneste stor skuffelse. Ifølge han selv 
var det eneste diktsamling i Norge med 
skrivefeil på fremsiden, den heter «I 

Arne Ivar Hanssen formidlet dikt av 
faren, Arvid Hanssen, på eldres kirke-
søndag 17. november.

«Kunsten å eldes» hadde sokneprest 
Thor-Arne Ervik satt som tema, og un-
derstreket at det var for å sette et dob-
belt perspektiv på hva det vil si å eldes. 
Derfor var særskilt alle eldre innbyggere 
i Dyrøy invitert.
 
– Vi hadde både et åndelig perspektiv 
på det med eldre i løpet av gudstjenes-
ten, mens det samtidig ble satt inn i et 
konkret helseperspektiv og et lyrisk 
perspektiv under kirkekaffen, forteller 
Ervik.

Under kirkekaffen var det innlegg ved 
kultursykepleier Gøril Annie Olsen 
og diktlesning ved Arne Ivar Hanssen. 
Mens gudstjenesten var ved sokneprest 
Thor-Arne Ervik, stod Brøstadbotn sa-
nitetsforening for kirkekaffe og serve-
ring. 

Kommunen fikk i 2011 midler fra fyl-
kesmannen til et prosjekt som ble kalt 
kultursykepleie. Formålet med prosjek-
tet var «å utvikle modeller for å iva-
reta gamle og demente på en mer aktiv 
måte.» Gjennom gjenkjennelse, aktivt 
engasjement og latter skulle eldre stimu-
leres til å bruke restevner bedre, forkla-
rer Gøril Annie Olsen:

– Det er viktig med et meningsfullt liv 
– hele livet. Det gjelder både ute i sam-
funnet og inne på en institusjon som et 

Nordavindshagen», men på fremsiden 
stod det bare «Nordavindshagen». I 
tillegg hadde et eller annet gått feil på 
trykkeriet, så noen forsider var gulhvite, 
noen gulbrune, og noen var bare gule. 
Dessuten var det skrivefeil i flere av dik-
tene. Omtrent eneste lyspunktet var El-

dar Olderøyens sort-hvitt tegninger, én 
til hvert dikt. Med sine mange trykk- og 
skjønnhetsfeil var det ikke ofte I Norda-
vindshagen ble hentet ned fra bokhylla, 
og det var også den samlingen han sjeld-
nest siterte fra, fortalte Arne. 

Men i 1992 gjorde forfatteren et unntak. 
Da feiret Herbjørg Wassmo 50-årsdag, 
og da fikk hun diktet «Sølvsida» i gra-
tulasjonsbrevet fra Arvid Hanssen. Det 
diktet er hentet fra I Nordavindshagen. 

– Sølv finnes i mange valører, både 
for de som er ungdom, og for de som 
er kommet i det grå sølvets år, påpekte 
Arne, og leste diktet:  

Du skal ikkje sjå det
før hauststormane kjem

og vrengjer skogen
under ei låg sol

Selja sine blad
har ei sølvside

som sommarvinden
ikkje synte deg

Foto:  Thor-Arne Ervik / red.

Vi vil leve lenge vi! 
Spesialsykepleier Gøril Annie Olsen holder foredrag om «Kunsten å eldes». 
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Innenbygds
T-I Karlsen, L og A Ramberg, O Nergård, Å K 
Kristiansen, H B Markussen, T Guttormsen, 
S Holmen, U Jenssen, K og R Storvoll, S 
Svendsen, W Melbye, T M Pedersen, P 
Andreassen, E Hals, J E Lillegård, K og S 
Nilssen, H Lillegård, B Dahl, S-F Høgmo, B 
Ophaug, H J Nygård, V Olsen, E Vangen, A 
Espejord, M og T Høgmo, P Bruvoll, A-T og T 
Svendsen, B Johansen, M Broks, T Nergård, 
E M Hind, H Espejord, S T Cruickshank, I 
og I Martinsen, J Broks, I H Johansen, I-E 
Bakkejord, A Gudbrandsen, T Christiansen, 
A P Hind, P Myrvoll, S V Stokkland, A Ø 
Skoglund, S og J Nergård, O Torsteinsen, 
R O Lillegård, I Nikolaisen, P Østrem, O S 
Andersen, H Hartvigsen, A M Kastnes, J E 
Taylor, K Fredriksen, A Soini, I-O Nordahl, 
A-E Jakobsen, S S Jørgensen, T B Paulsen, 
B M Paulsen, D Jensen, H Solstad, R og A 
Sætherskar, R Nikolaisen, H Edvardsen, 
B Ryvoll, L H Tobiassen, B Kvande, H 
Paulsen, H Nilsen, B Storvoll, J Danielsen, 
B S Hanssen, I Sørgård, L R Olsen, M L R 
Øvre, K Moen, A Paulsen, K-J Lillegård, B 
Sætherskar, V Svendsen, K S Ottesen, S R 
Johansen, T S Østrem, B Storvoll, R Broks, K 
M Sivertsen, S Abrahamsen, H K Svendsen, 
J Kristiansen, H Bakkejord, G Svendsen, A 
Sæbbe, T Nergård, J Taylor, H Lorentsen, J 
Ramberg, 

Bladpenger innenbygds: kr. 29 500,-

Utenbygds
V Mørkved, S K Sæbbe, K A Østrem, G S 
Hofstad, H Henriksen, L Balstad, R Dalseth, 
O Larsen, H Holtermann, A B Gamst, S 
Bjørkeng, A Bekkeli, J H Paulsen, T Larsen, 
M Hansen, T H Seljenes, G og J Granslo, K 
Larsen, E Hind, R N Vullum, P T Solbakk, 
A E Johansen, O Eliassen, O Jakobsen, 
A Johansen, M L Paulsen, M Steinvoll, I 

Gudbrandsen, M Brenna, I Ø Hellemo, I 
Aspeslett, S Skollevoll, R S Torgersen, A K 
Tormodsrud, R Fossen.

Bladpenger - utenbygds: kr. 8 900,-

I alt kr. 38 400,-
Takk for bidraget!

Bladpenger - 2013

Dyrøy Omsorgssenter,
Andakter - Vinteren 2014

Torsdag 2. januar kl. 16.30  
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 16. januar kl. 16.30 
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 30. januar kl. 16.30 
Andakt v/Boye Skoglund

Torsdag 13. februar kl. 16.30
Andakt v/John Taylor

Torsdag 27. februar kl. 16.30 
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 13. mars kl. 16.30  
Nattverdsgudstjeneste

 v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 27. mars kl. 16.30 
Andakt v/Thor-Arne Ervik

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

Torsdag 24. april kl. 16.30 
Nattverdsgudstjeneste

v/Thor-Arne Ervik

Alle hjertelig velkommen!

Temagudstjenester i Brøstad kirke
Av Thor-Arne Ervik

Dyrøy menighet vil merke at det i kirka blir satt fokus på tema enten 
rettet mot ungdom, diakoni eller musikalske tema. Denne høsten har 
ikke vært noe unntak i denne retning. 

Den 8. september var det utdeling av 
4-årsboka i Brøstad kirke, med besøk av 
klovnen Chuckles og deltagelse ved bar-
nekoret ble en meget hyggelig affære. 

3. november ble det satt en litt annen 
ramme. Da feiret vi allehelgensdag, 
med lystenning og opplesning av navn 
på årets døde. Samtidig var det dåp og 
sang ved Brøstadbotn barnegospel og B-
tweens. En dristig sammenblanding vil 
noen hevde, men samtidig ble følgende 
understreket: Livet er slik at vi må ut-
trykke både sorg og glede på en sorgens 
dag. Det minner oss om at selv om vi står 
midt oppe i tap, må vi også erkjenne li-
vets flertydige side. Balansen mellom liv 
og død er en del av å være menneske og 
en del av å være kristen i denne verden. 

Samtidig feiret vi også eldres kirkesøn-
dag den 17. november. Denne gudstje-
nesten hadde temaet «Kunsten å eldes».  
Brøstadbotn sanitetslag sørget for kirke-
kaffe og mange gode kaker, samt at vi 
sang eldre sanger fra Landstads revider-
te salmebok i løpet av gudstjenesten. På 
kirkekaffen bidro spesialsykepleier Gø-
ril Annie Olsen med sine betraktninger 
med tanker om å bli gammel, og Arne 
Ivar Hanssen hadde diktlesning med 
dikt av Arvid Hanssen. 

Se opp for flere temagudstjenester som 
kommer i en kirke nær deg i løpet av 
våren 2014! Stikkord som keltisk guds-
tjeneste og muligheter for gospelsang i 
kirka, burde fenge noens nysgjerrighet. 
Bare så vi har sagt det...

Det fine med 
temagudstjenester, 
samtalefellesskap 
og andre spesielle 
hendelser i kirka,  

er at det ofte følger 
kaffe og kaker med!

Og her som 
på «Eldres 

kirkesøndag» var 
det ikke akkurat 

«Mariekjeks» og 
simple cookies 

det gikk på.
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TAKK og BØNN

Du er hjertelig velkommen til 
samtalefellesskap våren 2014.

Bli med og planlegge våren i 
samtalefellesskpet.

Vi samles i Brøstad kirke 
torsdag 09. januar kl. 19.30

Velkommen! 

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.
Det blir satt opp et tema for hver sam-
ling, men det er også rom for å samtale 
om det den enkelte er opptatt av.  Man 
kan delta på ei eller flere samlinger. 
Tema kunngjøres på brosjyrer og på 
www.dyroy.kommune.no. 
Følg med!

Kirkens SOS 
er kirkens egen krisetelefon. 

Vi har åpent hele døgnet!

Gi 100!
En 100-lapp (eller 3) til menighetsbladet kan gjøre det mulig å lage 
det, trykke det og sende det til alle husstandene i Dyrøy og andre som 
ønsker å få bladet i postkassen.

Takk
Vi retter en stor takk til alle dere som er 
en del av Dyrøy menighet. Det er mange 
måter å bidra på. Det viktigste bidraget 
du og alle andre kan gjøre er å delta; på 
gudstjenesten, torsdagstreffene, i samta-
lefellesskapet, i fasearbeidet for barn og 
unge, i konfirmantopplæringen, i Brøs-
tadbotn Barnegospel, i Laget og i for-
bønn. Dyrøy menighet ønsker å være en 
raus og inkluderende menighet som når 
mange. Fint er det jo om du også ønsker 
å bidra på andre vis. Det kan være som 
kirkevert eller bake til kirkekaffen, som 
voksenleder eller bidragsyter i besøks-
tjenesten, som skribent til menighetsbla-
det eller som giver. Alt er eksempler på 
at det er mange måter å være en del av 
vår menighet.

Menighetsblad for Dyrøy
Vi er stolte over menighetsbladet vårt. 
Alt arbeid med bladet gjøres av frivilli-
ge, også det grafiske oppsettet. Imidler-
tid koster trykking og porto/distribusjon 
vel 60 000 kr i året. Noe av økonomien 
kommer inn via annonser, men det aller 
meste er gaver fra meg og deg. Derfor er 
frivillige gaver direkte til menighetsbla-
det bærebjelken. Dyrøy menighet legger 
ut alle aktiviteter på www.dyroy.kom-
mune.no.  Vi har også en egen nettside, 
www.dyroykirken.net, og facebookside. 
Selv om det er lurt å være på nett, tror 
vi mange ønsker å kunne holde et solid 

menighetsblad i hånden. Ikke minst når 
innholdet gir oversikt og informasjon 
om det som opptar unge og gamle; for 
eksempel bilder fra arrangement i me-
nigheten, årets konfirmanter, gudstje-
nesteliste, blomsterfondet, bønnebehov 
og oversikt over fødte, døpte, døde og 
gifte.

Det er viktig å ha et blad der menigheten 
kan formidle budskap om det som rører 
seg, være aktuell og viktig i den hverda-
gen de fleste av oss lever i. Vurderinger 
om videre trykking av eget menighets-
blad skal fortsette. To faktorer vil være 
bestemmende. For det første er vi av-
hengige av at noen frivillige vil bruke 
tid på å lage bladet og for det andre at 
du og jeg er villig til å bidra økonomisk 
for trykking. 
 
Herved er oppfordringen gitt. 

Ditt bidrag kan betales inn 
til kontonr: 4776 16 83124. 

På forhånd takk!

• Vær hos alle ensomme

• Hjelp alle som har mistet  

en av sine kjære

• En velsignet jule- og nyttårsfeiring

• Hjelp alle som sliter med sykdom

• Helgens gudstjenester

• Kirkens ansatte

• Alle som ferdes på veien i jula

• Fred og forsoning i alle familier

• Våre eldre i hjem og omsorgssenter

• Våre politikere

• Elever og lærere ved Elvetun skole

• Våre konfirmanter

• Godt og tjenlig vær

• Menighetsrådet

• Menighetens misjonsprosjekt

Husk å gi ekstra glede til noen 
denne jula, ikke vær redd for å ta 
kontakt med noen som du tror vil bli 
glad for litt ekstra oppmerksomhet!
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Åpningstider:  
Man - Tor: 10.00 - 16.00

Fre: 10.00 - 17.00
Lør: 10.00 - 14.00

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

Blomsterbua
Begravelsesbyrå 

Salg av gravminner og navnetilførsel
Stell og beplantning av gravsteder

Anne Larsen,  95 94 53 18

Ringveien 4, 9305 FINNSNES

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

Et verdig farvel
BEGRAVELSESBYRÅET I DYRØY

SANDBAKK
Begravelsehjelp

Finnset, 9310 Sørreisa
Tlf: 922 28 999 

Gudrun Falch   Anne Marie Dahl

9326 Bardufoss
Tlf: 916 48 324

Alt i blomster og binderi

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

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

Fagområder/utdanning:
• Ingeniørkompetanse i elektro, 

data, industriteknikk etc. 

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

• Økonomi og ledelse, interna-
sjonal handel etc. 

• Prosesskunnskap, teknisk og 
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

God  jul !
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TAKKEANNONSER

FORMIDDAGSTREFF 
Våren 2014

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

Brøstad kirke, en torsdag i 
måneden kl. 10.30

Du er hjertelig velkommen:

Torsdag 16. januar, 
13. februar, 13. mars, 10. april, 

15. mai og 12. juni

23. desember – mandag
Kastnes bedehus kl. 18.00
Familiegudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik. 
Vi synger jula inn!
Ofring: Det norske Misjonsselskap - 
Misjonsprosjektet

24. desember – Julaften
Dyrøy kirke kl. 14.00
Familiegudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Kirkens Bymisjon - Tromsø

Brøstad kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Kirkens Nødhjelp

25. desember – Juledag
Dyrøy kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Det Norske Misjonsselskap – 
region nord

26. desember – 2. juledag
Ingen gudstjeneste

29. desember – Romjulssøndag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik 
Ofring: Menighetsfakultetet

05. januar – Kristi Åpenbaringsdag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik

12. januar – 2. s. i åpenbaringstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik 
Menighetsmøte etterpå om ny salmebok

19. januar – 3. s. i åpenbaringstiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik

26. januar – 4. s. i åpenbaringstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse ved prost Sigurd Skollevoll

02. februar – 5. s. i åpenbaringstiden
Brøstad kirke kl 11.00
Gudstjeneste –  «Lys Våken»  
v/sokneprest Thor-Arne Ervik og 
menighetspedagog Christina Becker

09. februar – 6. s. i åpenbaringstiden
Ingen Gudstjeneste

16. februar-  – Såmannsøndagen
Kastnes bedehus kl 11.00
Gudstjeneste v/prost Sigurd Skollevoll 

23. februar – Kristi Forklarelsesdag
Brøstad kirke kl 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik

02. mars – Fastelavnssøndag
Dyrøy kirke kl 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik

09. mars – 1. søndag fastetiden
Brøstad kirke kl 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik

16. mars – 2. søndag fastetiden
Brøstad kirke kl 11.00
Familiegudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Menighetens årsmøte

23. mars – Maria budskapsdag
Moen bedehus  kl 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik

30. mars – 3. søndag fastetiden
Ingen gudstjeneste

06. april – 4. søndag fastetiden
Brøstad kirke kl 18.00
Fasteaksjonsgudstjeneste  
v/sokneprest Thor-Arne Ervik og 
menighetspedagog Christina Becker
Basar i kirka fra kl 14 -17.30

13. april – Palmesøndag
Ingen Gudstjeneste

Takk for vennlig deltakelse i forbin-
delse med Kaia Simonethe Laviks bort-
gang og begravelse. Takk for blomster 
og blomsterkort. En spesiell takk til 
betjeninga på omsorgssenteret for all 
vennlighet og hjelp dere gav til Kaia. 

På vegne av familien, Hilma og Albert 

Takk for vennlig deltakelse i for-
bindelse med vår mamma Anna Sofie 
Svendsens bortgang. Takk for blomster 
og minnekort til hennes båre. Takk til 
Dyrøy omsorgsenter for god pleie og 
omsorg. Takk til Siw og Stig ved Dyrøy 
Blomster begravelsesbyrå for god hjelp.

Vigdis, Roald, Kjell, May og Liv

Takk for vennlig deltakelse i forbin-
delse med vår mamma Frøydis Jægers 
bortgang og begravelse. En stor takk til 
Dyrøy omsorgssenter for for god pleie og 
omsorg.

Trond, Kirsti og Svein-Jacob



24 Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 3 - 2013 

INFORMASJONSBLAD

  SLEKTERS GANG

Døpte

DYRØY: 
14.07  Oscar Zimmermann Abrahamsen 
 – tilhører Ålesund
11.08  Elida Angelica Phumee Broks
22.09  Daniel Andreassen Nyvold
03.11  Helmer Olai Forså
 

Døde

DYRØY: 
28.05  Gunhild Augenie Lileng   f. 1935
  – tilhører Harstad
13.07  Anna Sofie Svendsen   f. 1923
06.08  Margit Espenes    f. 1929
10.08  Jorunn Birgitte Guttormsen  f. 1927
14.08  Espen Myrli    f. 1985 
 - tilhører Sørreisa
20.08  Lars Sandvik    f. 1935
26.08  Grete Elisabeth Moan   f. 1959
01.09  Astrid Birgitte Espejord   f. 1925
23.09  Frøydis Jæger    f. 1928
07.10  Gunnvor Charlotte Johnsen  f. 1935
21.10  Marit Agersborg    f. 1932

Vigde

DYRØY: 
13.07  Kine Johansen og Ole Utnes Molund
27.07  Maria Hansen og Egil Henrik Heim
27.07  Synnøve Aslaug Nupen og Andre Rune Sætherskar
17.08  Ruth-Helen Olsen og Dag Hugo Solstad

«Tider skal komme,
tider skal henrulle,

slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer tonen fra himlen

i sjelens glade pilgrimssang!»


