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Å kjenne Jesus
«Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og 
han du har sendt, Jesus Kristus.» (Johannes 17.3)

Når vi kristne sier at vi kjenner Jesus. Hva mener vi med det?

Det er ikke det at vi vet en hel masse om ham. Nei, å kjenne Jesus be-
tyr ofte et rikt og underlig vennskap med den oppstandne Herre Jesus. 
Bibelen sier «Ham (det er Jesus) elsker dere, enda dere ikke har sett 
ham; ham tror dere på, enda dere nå ikke ser han. Og dere jubler og 
er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord.» Det er ikke 
lett å forklare dette til noen, om de ikke har opplevd det selv, men vi 
må prøve. Vi skylder mennesker å snakke om det. Vi kan ikke holde 
det hemmelig. Det er alt for stort.                                  

Det er sant, det som vi sang på Søndagskolen: «Alle burde kjenne 
ham». Men man kan spørre - Kan vi, som syndige mennesker, ha noe 
med Jesus å gjøre? Det virker helt umulig. Hvem tror vi at vi er? Ja, 
det er en stor, gapende forskjell mellom oss og den rene Jesus. Det er 
en umulig tanke for oss, men Gud tenker helt annerledes en vi gjør. 

Gud skapte mennesker slik at vi kunne kjenne ham. Vi har kommet 
bort fra Gud, men han elsker oss likevel, selv om han ikke liker vår 
synd. Han er stor nok til å kunne følge med hver eneste en av oss. Han 
elsker oss og har ordnet alt i Jesus. Han har tatt bort enhver hindring, 
så vi kan komme til ham.

Gud tvinger ikke noen. Men poenget er at det er Gud i Jesus som leter 
etter oss. Vi kunne aldri finne Gud om han ikke kom oss i møte.  Når 
Jesus tydelig har sagt at han vil at vi skal være hos ham i nåden, da er 
det mulig for alle som tror. Hos ham er tilgivelse for synd og et rikt 
liv sammen med ham.

I julen feirer vi at Jesus kom til oss fra himmelen. Han kom for å lete 
etter oss. For at vi skulle bli kjent med Ham. Kjenner du ham?

John Taylor

Fra redaksjonen...

Andakten i dette bladet er ført i 
pennen av jubilant John Taylor.

Han fylte nylig 80 år, men lar seg ikke 
stoppe av alderen, og er fortsatt aktivt 
med i menighet og organisasjonsliv 
og synger i Dyrøy korforening.

Fra menighetslivet kan dere lese om 
årets konfirmanter som nå er 6 i tal-
let, og alle er jenter! 50-årskonfir-
mantene feiret sin dag i Dyrøy kirke i 
juni, med Dyrøyværingen Harold Hol-
termann som prest og jubilant. Det 
blir nok en stund til undertegnede 
kan gjøre det samme!

Kontakten mellom skole og kirke er 
fortsatt ivaretatt, og i år blir det igjen 
skolegudstjeneste i Brøstad  kirke. 
Barnehagen kommer også på besøk 
for krybbevandring før jul.

I spalten «Min Barndoms jul» vil tidli-
gere lærer og fortsatt lokalhistoriker, 
Åse Kristiansen, fortelle om sine jule-
minner fra Søndre Helgeland.
 
Nok en gang blir ordene sterke når vi 
nærmer oss mørketida. Når vi tenker 
på Jesus som verdens lys. Når vi vet at 
verden er mørk. La oss bidra til at vi 
gir lys i verdens mørke.

Oppskriften er ganske enkel: Du kan 
tenke på eller besøke noen eller ringe 
noen som du vet er alene. Eller du kan 
komme i kontakt med våre nyankom-
ne flyktninger.
 
Vi ønsker alle våre lesere 
en god advents- og juletid!

tae
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4-åringer i Brøstad kirke 
Av Thor-Arne Ervik
Foto: Siv-Frida Høgmo

Søndag 11. september var det nesten fullt hus i Brøstad kirke. 
2 barn ble døpt og det var 140 mennesker til stede, flere enn det ofte 
er på julaften! 

Et øyeblikks konsentrasjon, når soknepresten forteller om alterringen og hva som 
skjer der.

Samme dag var også 4- og 5-åringe-
ne i Dyrøy invitert til denne fami-

liegudstjenesten. Under gudstjenesten 
mottok 5-åringene en DVD med den 
morsomme og spennende historien 
om kirkerottene. 4-åringene fikk utdelt 

4-årsboka, et tiltak som har eksistert 
ganske lenge i kirken.

Presten fortalte om den bortkomne 
sauen, og jammen var det ikke to sau-
er som hadde gått seg bort i kirkerom-

De ti 4-åringene på besøk i kirka får høre om døpefonten og hva som skjer i dåpen.

met. Barna fant dem ganske fort, og de 
fikk en kort innføring i forskjellen på 
sauens kjennemerke og hva som viser 
at vi tilhører Gud - korsmerkets tegn 
som vi fikk i dåpen.

To ganger i løpet av høsten har også 
4-åringene vært  på besøk i Brøstad 
kirke, hvor de fikk høre nye Jesus-
fortellinger, bli litt kjent i kirkerom-
met, tegne i deres eget aktivitetshefte  

og spise kjeks og drikke saft. Ikke så 
verst ville jeg vel tenkt - om jeg var 4 
år i dag. 

Det var en god oppslutning blant bar-
na på besøk i kirka, ti i tallet! Poenget 
er uansett, som ellers i trosopplærin-
ga som menigheten driver,  å gi bar-
na lyst til å komme tilbake til kirken, 
for som våre lesere har sett tidligere 
har vi flere tiltak i aldersfasen 0-18 år. 
Noen har vart en stund og flere nye 
blir til i løpet av dette skoleåret! 
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Friluftsgudstjeneste ved gapahuken
Av Thor-Arne Ervik
Foto: Ellen Mikalsen Hals

Friluftsgudstjenester er blitt en flott tradisjon i Dyrø menighet. Mange 
friluftsområder har vært i bruk, Hagenes, Kastnes bygdemuseum, Mel-
lem gård, Kvalnes og Holmen ved Finnlandsnes. Gapahuken ved starten 
på lysløypa er forholdsvis ny, og kan også brukes til gudstjeneste før 
man springer ut i marka.

Den 20. august bestemte været seg for 
å holde skikkelig godt vær for en 

stund. Menigheten arrangerte da frilufts-
gudstjeneste på Fossmoplatået ved Gapa-
huken- for anledningen på en lørdag!

Soknepresten hadde alliert seg med 
Bustusheimen ve og vel så det, den lo-
kale foreninga på Øvre Espenes, som  
bekrefter og understreker at det er det 
de nettopp  heter. En stor takk til da-
mene som arrangerte kirkekaffe og ka-
ker sammen med Siv-Frida Høgmo, og 
takk til tekstleser Astrid Østrem Skog-
lund og Øyvind Østrem Skoglund som 

stilte med musikk på meget kort varsel 
(grunnet sykdom).  Det ble en godt be-
søkt gudstjeneste, opp i mot 24 frilufts-
glade gjester kunne synge med i Guds 
frie natur. 

Rammen rundt hele gudstjenesten 
var god og ekstra betydningsfull, si-
den teksten for søndagen nettopp 
var rettet mot et sentralt spørsmål: 
Herre, hva med oss, hva skal vi få?  
Derfor passet det godt å snakke om fri-
villighet, det er jo mange ivrige ildsje-
ler i Dyrøy og mange lag og foreninger, 
som uavhengig av heder og ære og lønn 

gir sin innsats for 
fellesskapet. Nett-
opp slik kan også 
den ideelle rammen 
rundt kirken og me-
nighet være, når vi 
for en gangs skyld 
kan snakke om noe 
annet enn penger! 

Takk til de mange 
som stiller på fri-
luftsgudstjenestene 
som vi arrangerer i 
Dyrøy. Neste år tror 
jeg vi samles på Ha-
genes! 

Følgende 9.-klassinger deltar på konfirmantopplegget dette skoleåret:

Ella Regine Jensen
Helene Sofie Jensen

Dorthea Yuan Nikolaisen
Sissel Helen H. Nikolaisen

Lena Ottesen Olsen 
Pia Aurora Nupen Sætherskar

Fint om dere kan be for konfirmantene og konfirmanttida!
Vi ønsker dem en flott tid og gleder oss til konfirmasjonsdagen! 
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Konfirmasjon er en bekreftelse på dåpen 
og dens betydning. Det er også viktig at 
foreldre og faddere og kirke gir barna 
muligheten til å vokse inn i den kristne 
tro. Dette kan gjøres på forskjellige må-
ter; vårt bidrag er trosopplæring, sånn 
som 4-årsbok, 6-årsboka, Tårnagente-
ne, Lys Våken osv.»

Konfirmantene skal oppleve en del ting 
sammen med konfirmanter fra andre 
menigheter i løpet av kommende konfir-
mantår. Leir i november med Sørreisa, 
samt opplegg sammen med Salangen i 

På gudstjenesten fikk menighe-
ten vite mer om hva årets kon-

firmanter heter. Det ble også tid til 
å vise litt videoer og bilder fra det 
nye konfirmantopplegget, «Delta», 
som menigheten har bestilt hos IKO.  
Det er et godt og oversiktlig pedagogisk 
opplegg, som er ferdiglaget for den hel-
dige konfirmantlærer. 

Budskapet på denne ettermiddagsguds-
tjenesten tror undertegnede var ganske 
klar. Det er satt i direkte sammenheng 
med at konfirmantene er døpt og at de 
er underveis til å vokse i den kristne tro. 

Konfirmantpresentasjon 2016
Av Thor-Arne Ervik
Foto: André Rune Sætherskar

Årets konfirmanter i Dyrøy ble presentert for menigheten i egen gudstjeneste 
i Brøstad kirke den 4. september. I år er det bare jenter som er konfirmanter! 
6 er de i tallet i år. På bildet f.v: Sokneprest Thor-Arne Ervik, Helene Sofie 
Jensen, Pia Aurora Nupen Sætherskar, Ella Regine Jensen, Lena Ottesen 
Olsen, Dorthea Yuan Nikolaisen og Sissel Helen Nikolaisen.

Sitat fra prekenen: «Å vokse inn i noe, 
det er et viktig poeng. Nylig fikk dere 
konfirmanter se et dåpsbilde som var 40 
år gammelt, av presten som var døpt i 
Trondenes kirke den 6. juni 1976. 

Nå håper jeg at dere alle finner ut når 
dere var døpt inn i den store sammen-
hengen. Jeg var også konfirmert, i 1991, 
men utover det fikk jeg ikke så mye mu-
lighet til å vokse ut av dåpskjolen, i over-
ført betydning da. Jeg tror det eneste jeg 
forbant med Gud som barn var navnet 
på paven, som jeg selvsagt sa feil: Pave 
Johannes Paust.  

løpet av vinteren er eksempler på det-
te. Det blir også tid til både lysmesse, 
mørketidsgudstjeneste, aktivitetskveld 
på Midtnatta, undervisningssamlinger i 
kirka m.m.  

I Brøstad kirke ligger et kjede med 6 
hjerter med konfirmantenes navn både 
ved inngangen og ved alteret, slik at 
både menighet og prest kan be for kon-
firmantene gjennom året. 

Vi sier velkommen til årets konfirman-
ter i Dyrøy menighet!

Fremste rekke: Tove Ida Danielsen Steene, Kirsten Elisabeth Hind Stellander, Karl 
Arne Karlsen. 2. rekke: Harold Magne Holtermann, Joakime (Kime) Marie Ottesen 
Nergård, Bjørn Viktor Mikalsen, Ole Jørgen Hagen. Bakre rekke: Maren Anna Jen-
sen Hagen, Evy Janne Jensvoll, Anne Britt Ottesen Uteng, Gørild Hind og Reidar 
Magne Nilsen bakerst.

Årets 50-årskonfirmanter
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«Min barndoms jul»
Av Åse K. Kristiansen

Når jeg tenker tilbake så var førjulstida ei lang ventetid full av 
forberedelser. Det het ikke advent for ingenting. Hele desember 

bestod av venting og forventning. Det ble ikke jul 
før alt var ferdig. 

Gjennom hele desember ble det forbe-
redt til jul. Det ble laget pålegg og her-
metisert småsteik etter slaktinga. Det 
ble saltet og røkt, men da vi fikk leid 
fryseplass i det nye meieriet, ble det en-
klere å oppbevare ferskvarer. Heime ble 
det bakt, alle sju småkakesortene, lefse, 
fruktkake og hvetekake med rosiner og 
sukat. Og grovbrød! Masse grovbrød! 
Det skulle være noe å servere både de av 
søsknene mine som kom heim til jul, og 
til de som kom på julebesøk. Vi syntes 
det var stas å få trille ut deig og forme 
smultringer og å sveive på kverna når 
mamma laget sprutekjeks. 

Når kakeboksene var fulle var det tid for 
rundvask av spisestue og kjøkken. De 
andre rommene var unnagjort før jule-
stria satte inn. Siste søndag i advent ble 
kalt svartsøndag eller skjettensøndag. 
Den var ikke så «hellig» som de an-
dre søndagene når det gjaldt arbeid. Da 
ble det vasket etter all bakinga, og det 
var sølvpuss og messingpuss. Alle dør-
håndtakene var av messing og alle måtte 
skinne til jul. I storstua hadde vi ei mes-

singlampe med pris-
mer, og den måtte 
pusses og prisme-

ne vaskes. 
Julegardi-
nene måtte 
henges opp 

og julestem-
ninga steg til 

nye høyder. 

I løpet av de sis-
te to ukene før 

jul hadde vi 
fått julekort, 
brev og pak-

ker i posten 

Sammenlignet 
med dagens 

førjulstid had-
de vi det enkelt 

og sparsommelig. 
Ingen pynting med 

dekora- sjoner verken ute el-
ler inne bortsett fra ei enkel papirstjer-
ne i vinduet som vendte mot veien. Det 
var ikke lys i den, men den var fin like-
vel. Vi brukte adventsstake og tente lys 
hver søndag i advent.

Adventkalender hadde vi også, en en-
kel av papp og papir med luker som 
kunne åpnes for hver dag. Bak skjulte 
det seg bilder med julemotiv. Et år fikk 
jeg en kalender med små esker som 
kunne åpnes. Av selve kalenderen kun-
ne jeg bygge en stall med tak og veg-
ger og ei krybbe. Hver dag åpnet jeg ei 
ny eske, og jeg kunne sette en ny figur 
på plass i stallen. Det var sauer og lam, 
okse og esel, gjetere og gjetergutter, tre 
vise menn, Josef og Maria. I den aller 
siste eska lå Jesusbarnet. Da var det jul-
aften, julekrybba var ferdig og den fikk 
en fin plass i storstua. Den julekrybba 
hadde jeg i mange år, og jeg syntes den 
var finere enn alle de senere julekalen-
derne med sjokolade som etter hvert 
gjorde sitt inntog i hus og hjem.

Hvert år måtte vi fornye litt av jule-
pynten i form av hjemmelagete kurver, 
papirfugler, engler og lenker. Mens vi 
enda var ganske små brukte vi å pynte 
juletreet med kurver der vi puttet fiken, 
dadler og nøtter, og vi hengte opp ka-
kemenner og pepperkake-figurer pyntet 
med konditorfarge og melis. All pyn-
ten måtte klargjøres før lillejulaften, 
som var kvelden da treet skulle pyntes. 
Det var ikke snakk om noen pynting før 
denne kvelden, og det var mamma som 
sto for pyntinga. Pappas oppgave var å 
hente treet i skogen og da fikk vi være 
med. Det gjorde han gjerne ei uke før 
jul fordi juletreet skulle brukes på jule-
avslutninga på skolen, 
og et tre kunne brukes to 
ganger. Selv om vi hadde 
eget plantefelt så skulle 
man ikke sløse med na-
turens gaver. Resultatet 
av gjenbruken var at treet 
begynte å drysse ganske 
tidlig, det var sjelden 
det varte til bursda-
gen min midt i januar, 
den dagen vi brukte 
å høste treet for den 
spiselige pynten. Vel 
å merke det som var 
igjen av den.

fra tanter og 
onkler 
i Sa-
l a n -
g e n 
og fra 
de voks-
ne søskne-
ne mine som 
ikke kom heim 
til jul. Kort og brev ble lest og lagt i en 
brevholder, pakkene ble samlet i sofaen 
i  storstua. Den var avstengt om vinteren 
for å spare på brenselet, men på lillejul-
aften ble det fyrt i kaminen slik at stua 
ble gjort klar til julefeiring. Det verste 
som skjedde var at røyken slo ned pga 
den kalde pipa, men på julaften var det 
alltid lunt og varmt der. Storstua hadde 
en veldig tiltrekningskraft så vi sneik 
oss inn under middagskvilen, kjente på 
pakkene, telte dem, rista på dem og luk-
ta på dem. Et år sendte storesøstra mi to 
mjuke pakker som vi forsto inneholdt 
klær. Vi klarte å lage et bittelite hull i 
hver pakke og skjønte at vi fikk pysja-
maser, en blå til meg, en rosa til Rigmor. 
Da julaften kom ble disse pakkene åpna 
sist, - vi visste jo hva det var. Men i jak-
kelommen på pysjamasene fant vi en 
overraskelse: En pakke Toy til hver! Å 
salige fryd og glede!

Om det var høvelig vær kunne pappa dra 
ut og prøve å få en juletorsk. Vi unger, vi 
var to på nesten samme alder, ville helst 
slippe å spise lutefisk til middag julaf-
ten. Da foretrakk vi ferskfisk. Lillejul-
aften var det kjøttmølje med flatbrød og 
sirup etter koking av kjøttrull og sylte-
flesk. Menyen var stort sett den samme 
hver jul, og noen stor julemiddag hadde 
vi ikke før 1.juledag. På julaften var det 
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torskemiddag i 1-tida, fersk eller lutet. 
Så var det kaffe og julekaker når jula 
var ringt inn. Også vi to småjentene fikk 
kaffe med melk i våre små kaffekopper. 
Klokka 6 var det tid for å åpne gavene. 
Det var ikke så mange gaver til hver slik 
som det er nå til dags. Etter at jeg hadde 
lært å lese fikk jeg alltid ei bok i gave fra 
mine gudforeldre, og da var jeg tapt for 
de øvrige i familien for resten av kvel-
den. Pappa likte også å få bøker i gave, 
så vi to satte i gang å lese mens mam-
ma kokte risengrynsgrøt. Den som fikk 
mandelen i grøten fikk en marsipangris!

Julaftens morgen våknet vi tidlig. Det 
første vi gjorde var å se i strømpene som 
hang på sengestolpen. Skikken med 
julestrømpe hadde vi ikke før et styk-
ke utpå 50-tallet, frukt var ikke så van-
lig å kjøpe på butikkene, men vi hadde 
epler fra egne trær, og hasselnøtter som 
vi hadde plukket i skogen og gjemt unna 
til jul. Hvert år kom det appelsiner med 
godsbåten, og når de ble solgt på butik-
ken luktet det appelsiner over hele na-
bolaget. De første årene fikk vi bare én 
appelsin hver på julaften, og da måtte 
vi velge om vi ville renske den og dele 
opp i båter før vi spiste, eller om vi ville 
lage et hull og putte en sukkerbit oppi og 
suge appelsinsafta mens vi knødde ap-
pelsinen til det ikke var mer saft i den. 
I strømpen fant vi frukt, nøtter og jule-
kaker. Så listet vi oss ned og åpnet døra 
til storstua for å få det første glimtet av 

juletreet. Der sto det ferdig pyntet, med 
stearinlys klare til å bli tent om ettermid-
dagen. Og under treet lå alle pakkene!

Julaften var som en helt vanlig hverdag 
helt til jula ble ringt inn. Vi pyntet oss 
ikke før etter at vi hadde spist middag. 
Julebadet hadde vi gjort unna kvelden 
før, i baljen ved ovnen i spisestua. Vi 
badet etter tur, den minste først, så ble vi 
tullet inn i håndkle og satt på fanget til 
pappa i gyngestolen. Den første ble tør-
ket mens neste badet. Så var det på med 
nattkjole og vi ble båret opp på loftet og 
puttet til sengs. Neste formiddag etter 
frokost var vi ute og lekte, og i 12-tida 
møttes fire av jentene i nabolaget hos et 
barnløst ektepar. Mannen i huset hadde 
frisør-utstyr, og der fikk vi klippet håret 
etter tur, mens kona serverte oss juleka-
ker og saft eller kakao. Så sang vi noen 
julesanger før vi gikk heim til middag 
som ble inntatt på kjøkkenet.

Bordet i spisestua ble dekket, og vi skif-
tet til juleklær. I noen år var det ma-
troskjoler med mørkeblått skjørt og rød 
bluse, som vi også hadde på juletrefes-
ten på ungdomshuset 2. juledag. Vi pyn-
tet oss alltid til julefeiringa heime. Det 
var ei mil til kirka, og vi hadde verken 
bil eller hest, så vi gikk aldri i kirka om 
vinteren. Men når klokka ble 5, da gikk 
vi ut på trappa og lyttet etter kirkeklok-
kene. Om det var klart og stille så kunne 
vi høre dem. Og da var det endelig jul!

FØRJULSTANKER

Midt i den mørke førjulstid   
jeg koser meg med julestri’,   
nå lakker det mot jul.              
I vinduet  ble stjernen tent   
den første søndag i advent,       
mens månen lyste gul.

Av fisk og kjøtt er fryser’n full,  
i laken ligger lammerull,    
samt lår, og rull av elg.            
Det dufter godt av julekake,     
vil du vente får du smake          
bare det blir helg.

Skapet fylles med presanger   
mens jeg nynner julesanger,      
julen kommer snart.
Julekort og brev skal skrives,   
kan du skjønne at jeg trives  
mens jeg gjør alt klart.

Sølv må pusses, det skal skinne, 
duft av grønnsåpe her inne,       
nå skal det bli pent.                   
Juletre blir satt på plass,        
kulene av farget glass,               
så blir lysa tent.

Juleglede, julefred,                    
synker i mitt hjerte ned           
når jeg hører klokken kalle.        
Julens bud om fred på jord           
går til liten og til stor,               
går fra Barnet til oss alle.            

fra Åses skrivebordskuff

Julekonsert
i Brøstad kirke

Søndag 18. desember
kl. 18.00

***
Dyrøy korforening

Brøstadbotn barnegospel
Dyrøy kulturskole
Blanke messingen

Oktetten

Inngang kr. 150,-/Barn gratis
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Reformasjon nå: Lutherjubileum 2017
Av Thor-Arne Ervik. 

Neste år feirer vår evangelisk-lutherske kirke sitt 500 års jubileum. 
Datoen 31.oktober 1517 vil for all ettertid regnes som starten på 
reformasjonen. Da slo Luther etter tradisjonen opp sine 95 teser på 
kirkedøra i Slottskirken i Wittenberg i Tyskland. 

Bildet på neste side:
Her er altså den døra, som man etter 
tradisjonen tror, var stedet hvor Luther 
sto og hamret opp sine 95 teser ved 
Slottskirken i Wittenberg. 
I virkeligheten delte han nok ut kopier 
av disse til utvalgte mennesker, slik 
tradisjonen var for en universitetsmann 
som Luther. 

Vår kirke har allerede begynt marke-
ringen. Soknepresten og prestene i 

Senja prosti er i likhet med mange andre 
prester i bispedømmet og i dette landet, 
del av en videreutdanningssatsing som 
heter «Reformasjon nå». Her tar man 
for seg den lutherske tradisjon og tek-
ster og ser dem både i gammelt og nytt 
lys. Tema som prekenen, dåpen, hvor-
dan vi kan tale om Gud, Luthers forhold 
til andre, døden og de døde, samt Kir-
ken og samfunnet er noen av temaene 
vi ser nærmere på, i form av forelesnin-
ger, men også i skriftlig arbeide som alle 
prestene skal jobbe med, både nå i høst 
og første halvår 2017. 

Det vil bli kunngjort, både i aviser og 
i menighetsbladet hvordan jubileet mar-
keres lokalt.

Som en oppvarming til oppstarten av 
kurset har bispedømmets prester i to 
puljer nå i september/oktober, vært på 
studietur i Tyskland, i sentrale områder 
hvor både Luther var født (Eisleben), 
virket som munk (Erfurt), gikk i eksil 
og oversatte det Nye Testamente til tysk 
(Eisenach, Wartburg slott), og hvor han 
var professor i teologi (Lutherstadt Wit-
tenberg). 

Leserne av menighetsbladet har tidli-
gere lest sokneprestens reisebrev fra 

nettopp disse områdene i Thüringen og 
Sachsen Anhalt, relativt nye Bundeslän-
der, som jo ligger i det som var det  tid-
ligere DDR. 

Men det leserne ikke har sett eller hørt 
noe om, og som var min første opple-
velse på denne turen, var slottet Wart-
burg i Eisenach. Et sentralt sted, delvis 
turistifisert, men interessant å besøke. 
Wartburg ligger på en høyde over byen 
Eisenach (som for øvrig er Bach sitt 
fødested!), og var slottet hvor Martin 
Luther måtte gjemme seg i tiden etter 
striden om avlatsbrevene. Luther var er-
klært fredløs og fritt vilt. Her skrev han 
seg inn under pseudonymet Junker Jörg. 
Under oppholdet fra mai 1521 til mars 
1522 oversatte Luther det Nye Testa-
mente til tysk, og måten Luther anvendte 
denne form for tysk, har dannet grunnla-
get for dagens moderne tyske skriftspråk, 

fortsettelse side 16
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Soknepresten ved Slottet Wartburg i Eisenach. 

som alle kan lese og forstå, i motsetning 
til visse dialekter. 

Wartburg er også nært knyttet til tysk 
språk og kultur, en høyborg for tysk kul-
tur. Den berømte dikter og forfatter Jo-
han Wolfgang von Göthe besøkte bor-
gen for første gang i 1777.

I 1817 ble 300-års jubileet for reforma-
sjonen feiret på borgen og det var dessu-
ten fire år etter folkeslaget ved Leipzig.

18. oktober 1817 samlet 500 studenter seg 

til Wartburgfesten som ble den første bor-
gerlig-demokratiske forsamling i Tysk-
land. Under mottoet Ære - frihet - Fedre-
land (Ehre - Freiheit - Vaterland) startet de 
kampen for en nasjonalstat.

Wartburg er nå for det meste totalreno-
vert, lite av slottet er det som var origi-
nalt fra Luthers tid, står på UNSESCOS 
verdensarvliste og er meget godt utbygd 
for å ta imot turister, som vil toppe seg 
neste år med Lutherjubileet i 1517. 

En slik tur kan undertegnede varmt an-
befale for interesserte lesere!

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

Jesu liv gjorde inntrykk. Samme hva 
man tror om han, teller vi den dag i 

dag årene etter hans fødsel. Vi snak-
ker om en tid «før Kristus» og en «et-
ter Kristus».

Kirkeåret starter ikke 1. januar, men 
1. søndag i advent. Adventstiden er 
en forberedelsestid til julen, - feirin-
gen av at Jesus ble født.

Kirken minnes hvert år de viktigste 
hendelsene i Jesu liv. Disse hendel-
sene er grunnleggende for alle som 
tror på ham. Derfor har det 
utviklet seg en egen årska-
lender som kalles kirke-
året. 

Året følger 
Jesu liv og 

Godt nytt (kirke)år!

gjerning i den rekkefølgen som evan-
geliene forteller om.

Sentralt står de tre store festene, jul, 
påske og pinse, som preger omtrent 
halvparten av året. Den andre halvpar-
ten kalles det «festløse halvår», hvor 
kirken kan konsentrere seg om bibel-
tekster knyttet til vekst og modning.

Kirkeåret sørger for at hele historien 
om Jesus fortelles og gjenoppleves 
hvert eneste år i kirken.

Det som styrer de bevegelige 
helligdagene er påsketidspunk-

tet. Påskedag er definert 
som «første søndag et-

ter første fullmåne 
etter vårjevn-

døgn».

#kirkeår #tematisk#tekstenerullerer
#kirkeår

#farger
#hversøndagharetnavn
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TAKK og BØNN

• Gudstjenestene i menigheten 

• Andaktene på omsorgssenteret

• Samtalefellesskapet 

• Formiddagstreffene i kirka

• Brøstadbotn Barnegospel

• Menighetsrådet

• Ansatte og frivillige i menigheten

• Menighetens misjonsprosjekt

• Alle ensomme og syke

• Alle som har mistet en av sine kjære 

• Bedrifter og virksomheter i Dyrøy

• Kommunestyret og Formannskapet

• Kommunens framtid

• Alle som lever med krig og undertryk-
kelse i verden 

• Flyktningesituasjonen i verden

• Jule- og nyttårshelgen

•  Flyktningene som har flyttet til Dyrøy

•  Vær og føreforhold gjennom vinteren

22400040
Andakter ved 

Dyrøy Omsorgssenter 

Høst 2016

Torsdag 17. november kl. 17.15
Andakt v/John Taylor

Torsdag 1. desember kl. 17.15
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 15. desember kl. 17.15
Gudstjeneste m/nattverd 

v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 29. desember kl. 17.15
Juleandakt v/John Taylor

Vår 2016
Torsdag 12. januar kl. 17.15

Andakt v/John Taylor

Torsdag 26. januar kl. 17.15
Andakt v/ Thor-Arne Ervik

Torsdag 09. februar kl. 17.15
Andakt v/ Thor-Arne Ervik

Torsdag 23. februar kl. 17.15
Gudstjeneste m/nattverd 

v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 09. mars kl. 17.15
Andakt v/John Taylor

Alle er hjertelig velkommen!

DYRØY:
L Øverli, A P Hind, T I Karlsen, S-F Høgmo, E J Karlsen, R Nordahl, O 
Nergård, B J Moen, A Storteig, S A Jensen, H K Lillegård, Å K Kristiansen, 
I Nikolaisen, T Nergård, O I Jensen, O B Abrahamsen, S T Cruickshank, 
I-O Nordahl, I Sørgård, T B Solberg - M E Hansen, T M Pedersen, B S 
Hanssen, P Rydningen, H K Espejord, I H Johansen, A Sæbbe, R Danielsen, 
K Bertheussen, M og E Øvre, B Ryvoll, R B Pettersen, H Dalseth, D M 
Jensen, I-E og H Bakkejord, O Guttormsen, T Svendsen, A B Kristiansen, 
S Nergård, W O Melbye, A Sætherskar, A Kastnes, S H Arnesen, T 
D Christiansen, J A Pedersen, L H Tobiassen, K Sørensen, J Bolle, T S 
Østrem, S Holmen, B Dahl, O H Broks, R Cruickshank, K Nikolaisen, P 
Bruvoll, H Jerve, H Sørensen, D og A Solbakk, E M Hind, B J Wangberg, 
H Hartvigsen, H Paulsen, H B Markussen, T B Paulsen, B Storvoll, V B 
Olsen, A R Sætherskar, L R Olsen, S Svendsen, M Nordahl, M og P Moen, 
E Vangen, J E Taylor, V A Sæbbe, T Josefsen, S S Jørgensen, E Danielsen, 
H Bakkejord, E Eilertsen, M Sletten, R Jakobsen, T Høgmo, H J Nygård, 
K L Østrem, K-J Lillegård, K E Moen, A Nergård, O S Andersen, J Sletten, 
B Hanssen, V Svendsen, M A Ludvigsen, A Sæbbe, K S Lillegård, R 
Nikolaisen, B Nikolaisen, H Rubbås, V. Svendsen, NN.

Resultat t.o.m august:   kr. 25 540,-

Utenbygds
H Holtermann, Å Johansen, O Larsen, S  Foldøy, A M Larsen, V Mørkved, I 
Aspeslett, L Fyhn, G S Hofstad, S Bjørkeng, A E Johansen, A E Tormodsrud, 
I Gudbrandsen, E J Henriksen, A-G Melbye, T Larsen, H Henriksen, A.T 
Bekkeli, I Ø Hellemo, M L Paulsen, R N Vullum, B Landau, M Brenna, J 
H Paulsen, S Sæbbe, A Johansen, T Haltland, R S Sjaavik, M Steinvoll, S 
Foldøy, R Espejord, P A Toresen, NN.

Resultat t.o.m september:   kr. 7 150,-

Tilsammen til og med september:  kr. 32 690,-

Bladpenger - Menighetsblad for Dyrøy
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Blomsterbua
Begravelsesbyrå 

Salg av gravminner og navnetilførsel
Stell og beplantning av gravsteder

Anne Larsen,  95 94 53 18

Ringveien 4, 9305 FINNSNES

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

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

www.dyroymat.no   77 18 93 50

Dyrøymat AS

DEMAS as er en teknologi- og produksjonsbedrift 
som utvikler og leverer elektrotavler, ingeniør-
tjenester, automasjon – og styringssystemer. 
Bedriften består i dag av ca. 50 ansatte. 
Hovedkontoret ligger i Brøstadbotn, men bedriften 
har avdeling på Hønefoss og kontor i Harstad.

Skap for bolig Elektrotavler

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

BEGRAVELSESBYRÅET 
i Brøstadbotn og Dyrøy

Sandbakk
    Begravelseshjelp as

   Siv-Frida Høgmo
   Tlf: 996 95 329 

Begravelse, Gravstein, Blomster
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Resten av 2016 møtes vi i 
Brøstad kirke følgende kvelder:

24. november,
8. desember er det utendørs-

gudstjeneste ved omsorgssenteret.

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.

TAKKEANNONSER

FORMIDDAGSTREFF 
Høsten 2016

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

Brøstad kirke, en torsdag i 
måneden kl. 10.30

Siste treff i høst:
8. desember

For våren: følg med på oppslag!

27. november - 1. søndag i advent
Brøstad kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Brøstad kirkeforening

4. desember - 2. søndag i advent
Moen bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Menneskeverd

8. desember - torsdag 
Dyrøy omsorgssenter kl. 19.00
Mørketidsgudstjeneste (utendørs)
v/vikarprest Christina Ströh
Blanke Messingen deltar

11. desember - 3. søndag i advent
Dyrøy kirke kl. 18.00
Lysmesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Konfirmantene deltar
Ofring: NMS - Misjonsprosjekt

18. desember - 4. søndag i advent
Brøstad kirke kl. 18.00 
JULEKONSERT

23. desember - Lille julaften
Kastnes bedehus kl 18.00
Familiegudstjeneste - Vi synger jula inn
ved sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Kastnes bedehus

24. desember - Julaften
Dyrøy kirke kl. 14.00
Gudstjeneste v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Kirkens bymisjon i Tromsø

Brøstad kirke kl. 16.00
Gudstjeneste v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Kirkens nødhjelp

25. desember - 1. juledag
Brøstad kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Strømmestiftelsen

01. januar 2017 - Nyttårsdag
Brøstad kirke kl. 18.00
Aftensang v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Oktetten deltar.

15. januar - 2. s. i Åpenbaringstiden 
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik

22. januar - 3. s. i Åpenbaringstiden 
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik

12. februar - Såmannssøndagen 
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Utdeling av bibler til 7. klasse

19. februar - Kristi forklarelsesdag 
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik

08. mars - Askeonsdag 
Brøstad kirke kl. 19.00
Skriftemålsgudstjeneste
v/sokneprest Thor-Arne Ervik

Takk for all vennlig deltakelse ved 
Hedleiv Nordahls bortgang. Takk for 
blomster og minnekort. 
Hjertelig takk til Dyrøy Omsorgssenter 
for god omsorg og pleie. 

Hilsen Marie Nordahl

Takk for all vennlig deltakelse i for-
bindelse med Palmer Ruuds bortgang 
og begravelse. Takk for blomster og 
minnekort til hans båre. 

Familien

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse 
ved våres kjære Ronny Nordahls bort-
gang og begravelse. Vil også takke for 
blomster, minnekort, telefoner og be-
søk. Takker også for gaven til kreftfors-
kning.

Merethe m/familien

Takk for all vennlig deltakelse ved vår 
kjære Jens Ramberg sin bortgang og be-
gravelse. Takk for blomster, minnekort, 
trøst og klemmer. Det varmet!

Marie, May Lene 
og Jan Vidar med familier

Takk for all oppmerksomhet i forbin-
delse med Eivind sin konfirmasjon!

May Lene og Kjetil

Jeg har lyst til å takke alle de som 
var med og markerte 80 års dagen min. 
Takk for alle hilsninger og gaver. 
Det satte jeg stor pris på!

Hilsen John Taylor
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INFORMASJONSBLAD

  SLEKTERS GANG

DØPTE: 
10.07. Fredrik Tåje Kaspersen
11.09. Eline Nordahl - Evensen  
  – tilhører Tromsø
 Marie-Anine Hansen Sandvik

DØDE: 
06.06. Albert Mikal Broks   f. 1918
12.06. Lython Palmer Andreas Ruud  f. 1938
20.06. Fridtjof Kurt Anders Kristiansen  f. 1954 
  – tilhører Tromsø
26.06. Elsa Petrina Hals    f. 1926
12.08. Torbjørn Hermod Skogstad   f. 1950
24.09.  Albert Nilsen    f. 1933

Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.
  
Tenn lys! To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.
  
Tenn lys! Tre lys skal flamme for alle som må slåss
for rettferd og for frihet. De trenger hjelp fra oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.
  
Tenn lys! Nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så!
Nå møtes jord og himmel i barnet, lagt på strå!

Tekst: Eyvind Skeie, 1988


