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«I din hånd er mine tider»
Jeg blei spurt av Thor-Arne om å skrive en liten andakt med tema om en sang eller 
salme. Da tar jeg utgangspunkt i Salme 31,16: «I din hånd er mine tider».
Det er kong David som vitner slik. Gjennom et langt liv, med mange livstruende si-
tuasjoner kan han takke Gud, for at han er blitt bevart gjennom et langt og farefullt 
liv. Han vet av erfaring at Gud er trofast, derfor er det vel det ingen andre som skri-
ver så tillitsfullt om Guds trofaste hånd som han. Han snakker av erfaring. 

Det er mange salmer og sanger som har dette som tema, at Guds hånd er trygg og 
god. Noen av forfattere ser for seg far (eller en mor) som går med barnet sitt, hånd 
i hånd. Det er et fint bilde, se for deg far eller mor som går med jenta si eller gutten 
sin, slenger med armene, prater og har det fint ilag. 

Jesu taler også om en trofast hånd. Joh. 10,27-28: «Mine får hører min røst. Jeg 
kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå 
fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.»  Og da Jesu hang på korset straks 
før han skulle dø, ropte han: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» 

Så til noen sanger og salmer med dette tema. På skolen brukte vi å be fadervår og 
synge etter skoledagen: «Så ta da mine hender og før meg frem, inntil jeg salig en-
der i Himlens hjem. Jeg kan ei gå alene, nei intet sted. Hvor du meg fører ene, jeg 
følger med.» En annen sang om Guds omsorg er denne: «I dine hender, Fader blid, 
jeg legger nå til evig tid min sjel og hva jeg er og har, ta du det alt i ditt forvar!» 
Men en av de mest trofaste er denne: 

Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst. 
Hver morgen han meg sender sitt ord med lys og trøst. 

Hva dagen meg vil bringe av glede og av savn,
jeg kan på bønnens vinge få kraft i Jesu navn.

Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer. 
I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær. 

Om jeg i dype daler må gå den tunge vei,
fra himlens høye saler hans øye følger meg.
Jeg er i Herrens hender når dagen dør i vest. 

Min synd jeg stilt bekjenner for Ham mine høye gjest. 
Han gir meg himlens nåde og setter englevakt, 

for natten han vil råde med hellig guddomsmakt.
Jeg er i Herrens hender når dødens bud meg når. 

mens lyset stilt nedbrenner, fra Ham jeg hilsen får. 
Han gir meg stav i hånde. Han gir meg trøst i sinn, 

og glemt er ve og vånde på vei til Himlen inn.
Hilsen Oddvar Moen

Så kom ho endelig. Vi snakker for så 
vidt ikke om arbeidsløsta eller til-

taksløsta, men om sola. I slutten av ja-
nuar kom ho endelig tilbake. Men her er 
en tydelig sammenheng. Når sola kom-
mer så går alt så meget bedre. Ting har 
en tendens til å oppleves klarere og tyde-
ligere, overskuddet kommer tilbake et-
ter en god, gammeldags, lang mørketid. 
 
I skrivende stund er det fastetid. 19. mars 
kommer årets konfirmanter rundt til hus-
standene og samler inn penger til formålet 
«Rent vann», til inntekt for Kirkens nød-
hjelp. Dette er også en årlig foreteelse i 
fastetiden, som er forberedelsestiden mot 
påsken. Besøk oss gjerne i kirkene eller 
på bedehusene imellom slagene. I mars 
allerede, står påsken for døra. 
 
I påsken synger vi av glede for at Jesus 
brøt dødens lenker og sto opp fra de døde 
i påskemorgen røde. Dette, samt dåps- og 
misjonsbefalingen som ble gitt ca. 50 da-
ger seinere, er grunnen til at vi fortsatt 
ønsker å døpe barn og drive med dåps-
opplæring. Det kan skje både gjennom 
barnekor, samling for barn i kirka, enten 
Lys Våken, Tårnagenter, konfirmantopp-
legg med leir som vi hadde nå i februar 
m.m. Takk for at deres barn deltar i kir-
kens arbeid, og at vi i menighetsbladet 
kan fortelle dere om det! 

Vi fortsetter å takke for gode bidrag fra 
trofaste lesere. Nå gis det ut 3 nummer 
i året av menighetsbladet, og vi går fak-
tisk med et lite overskudd. Takk også til 
Dyrøy kommune og våre annonsører for 
bidrag. Sist ut er «Blomst A/S» med an-
nonse i bladet. 

tae
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Tårnagenthelg

Hva skjer? 
Det blir en samling i Brøstad kirke lør-
dag og familiegudstjeneste søndag.  Vi 
kan avsløre at det blir både lek, mat 
og skattejakt i kirka og utforskning av 
både kirkerom og kirketårn. Hemmeli-
ge koder skal knekkes. Hva befinner seg 
egentlig i kirketårnet, og kan hemmelige 
bibelkoder og kryssord lede oss på spo-
ret av kirkeskattene? 

Bli med på en spennende dag i Brøstad 
kirke i april! 

Dagen etterpå  skal dere delta på fami-
liegudstjeneste i samme kirka som vi 
utforsket på lørdagen. På gudstjenesten 
blir det både sang ved Brøstadbotn Bar-
negospel, bønnevandring med oppgaver 
og kirkekaffe! 

Helga 7.-8. april ønsker Dyrøy 
menighet å invitere 3. klasse ved 
Elvetun skole til Tårnagenthelg! 

Informasjon og påmelding blir sendt ut i 
midten av mars måned til barn/foreldre/
foresatte, og det blir mulighet til å melde 
seg på via mail eller Facebook! 

Hvorfor Tårnagenthelg?
Hva om kirketårn og kirkeklokker ikke 
lenger er bare noe vi skimter eller hører 
langt, langt borte? Hva om det i kirke-
ne våre finnes engasjerte barn som får 
oss rundt dem til å oppleve at klokke-
nes budskap kommer helt nært? Hva 

Nytt tak på Brøstad kirke
I løpet av vinteren er det skiftet tak på 
Brøstad kirke. Et nødvendig vedlike-
hold da taket har lekket flere steder over 
mange år. 

Arbeidet ble dyrt og omfattende,  i til-
legg til kirketaket er det også byttet tak 
på bårehuset. 

Fellesrådet er svært takknemlig overfor 
Dyrøy kommune som har lagt til rette 
for finansiering, gjennomføring av ar-
beidet og samhandling med entreprenør.
Det ventes at taket vil ha lang levetid og 
at bygget skal være til glede for alle inn-

byggerne i Dyrøy kommune i mange år 
framover. 

Et gammelt ordtak sier at «det er ikke 
så viktig hvordan huset ellers er i forfat-
ning bare det er tett på taket». Det er en 
stor glede å dele dette med dere i form 
av rapport og takk gjennom menighets-
bladet.

Velkommen til gudstjeneste og kirkelige 
handlinger, og velkommen oppom bare 
for å se hvor fint der blitt!

Kirkevergen

om Tårnagentene får 
oss til å se og erfare 
at Bibelens fortellin-
ger er fortellingen om 
våre egne liv og vårt 
eget nærmiljø? 
Hva skjer da?
 
Som Tårnagenter vil 
barna løse oppdrag 
og mysterier og ut-
forske kirken, klok-
kene og kirketårnet! 

tae
Foto: Tårnagentene

Gud finnes alltid nær oss alle, han lytter og bryr seg, og han støtter og utfordrer. Vi 
mennesker behøver å sette ord på vår glede, uro og frykt. Vi trenger å overgi vår 
maktesløshet til den som er større enn alt annet. Vi trenger å juble og vise vår takk-
nemlighet og glede til Gud. Bønn forandrer og fordyper, bønn gjør noe med oss. 

Skriv din bønn, tenn et lys eller gjør begge deler med mobilen din, 
nettbrettet eller pc-en på www.kirken.no/be

kilde: kirken.no

Be en bønn!
Bønn forandrer og fordyper, bønn gjør noe med oss. 

Nå kan du be en bønn digitalt på Den norske kirkes bønnevegg



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 1 - 20186 7

Hvor sant kan vi snakke om livet?
av Thor-Arne Ervik

I studietiden min hadde jeg jobb som kirketjener i Den Svenske Marga-
retakyrkan i Oslo. Jeg husker ennå en kommentar som har fulgt meg, 
med tanke på at jeg så frem mot en prestetjeneste i kirka. Husk at 
virkeligheten ofte overgår fantasien og filmene! 

Når man har levd en stund, skjønner 
man at mennesker er komplekse og 
sammensatte og at livet kan by på både 
det ene og det andre. 

Jeg har ofte lurt på når en snakker om 
ordet synd, om ikke man mister sann-
heten om livet, om en misliker eller vil 
vri seg unna begrepet synd. 2. søndag i 
fastetiden var prekenteksten hentet fra 1. 
Mosebok og den historien om Adam og 
Eva som gjorde det stikk motsatte av det 
Gud sa, populært kalt syndefallet. Kon-
sekvensen var utkastelsen av paradis, og 
verst av alt: Utfordringer og lidelser på 
jorda skal bli en del av det å være men-
neske, og mennesket ble dødelig. 

 1. Mos 3, 8-15

Denne fortellingen har blitt tolket opp 
og i mente. Jeg mener den er en arkety-
pisk fortelling over hva det vil si å være 
menneske - på godt og vondt. 

Derfor tror jeg det er en fordel at vi igjen 
snakker om livet, på godt og vondt. For 
synden er konsekvensen av det dårli-
ge som bor i mennesket. Da snakker vi 
sant om livet, hvis vi innrømmer såpass, 
MEN, det betyr jo ikke at vi ser bort fra 
alt det vakre og gode som mennesker 
også KAN gjøre! Tvert imot. 

Hvilken målestokk kan vi bruke for å 
peke på synd? Mange tror kirka er opp-
tatt av sex og alkohol og peke på at alt det 
gode for mennesket er ondt og syndig. 

Jeg tror ikke en målrettet pekefinger er 
veien å gå, men en pekefinger på noe 
som er symptomatisk for mennesket: Til 
tross for våre beste intensjoner, feiler vi 
i å gjøre det gode, Guds gode vilje? Må-
lestokken er velkjent: De ti bud. 

I konfirmantundervisninga bruker jeg 
ofte å spørre følgende med tanke på de 
ti bud: Hvilke bud synes dere det høres 
vanskelig ut å følge? Hvorfor har vi i det 
hele tatt lover og regler? 

De ti bud kan hjelpe oss til å være gode 
mennesker, for Guds og hverandres 
skyld. De 3 første gjelder menneskets 

forhold til Gud, mens resten gjelder vårt 
forhold til andre medmennesker! 

Går vi i møte med spørsmålet: Hvilke 
bud er vanskelige å holde, og har jeg 
brutt noen av budene? Vi taler kanskje 
sant om livet om vi velger å svare ærlig 
på spørsmålet. 

Dermed blir det underlig, synes jeg, å 
forkynne evangeliet om Jesus, om en 
ikke våger å tale sant om livet. Sannhe-
ten er at vi ikke makter 100% å gjøre 
Guds vilje. Derfor har Jesus dødd en 
gang for alle på korset, for alle verdens 

Gjennom hagens   klare dugg, som i jordens første morgen, 
brøt Guds dyrebare ord ut av tomheten og sorgen.

Og vi ser: Gud er god.

Han er her når vi synger, han gir liv, lek og latter, 
himmelrikets skjulte skatter. Og vi ser: Gud er god.

synders skyld. Makter vi å tale sant om 
livet og møte oss selv i døra, og innse 
at vi trenger Guds tilgivelse, så er vi 
modne og sanne mennesker. På godt og 
vondt. 

Og ikke bare har Jesus dødd for oss. Han 
viser oss den sanne og rette vei til det 
evige liv. På veien mot Jerusalem i den 
fastetid vi er inne i nå, kan vi omsider se 
frem mot påskedagen og Jesu oppstan-
delse fra de døde, poetisk og vakkert og 
frigjørende beskrevet av Maule og Bells 
salme I et skur ved Betlehem: 

Våren 2018:
15. mars, 19. april,
24. mai og 14. juni

Velkommen!

FORMIDDAGSTREFF 

Våren 2018

Har du en ledig formiddagsstund? 
Da kan du ta deg en tur til 
Brøstad kirke, en torsdag i 

måneden kl. 10.30

Samlingene starter kl. 19.00.
Torsdag 8/3 - Samtalefellesskap

Torsdag 5/4 - Familiemiddag (kl. 16.30!)
Torsdag 26/4 - Temakveld

Torsdag 24/5 - Samtalefellesskap
Torsdag 7/6 - Samtalefellesskap

Alle er velkommen!

Våren 2018



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 1 - 20188 9

Midtnatta 
2018 
av Thor-Arne Ervik

Årets konfirmantfestival, Midtnatta, 
ble gjennomført 28. januar. I Bardu-
fosshallen var 350 konfirmanter fra 
Senja og Indre Troms prosti, og fra 
Malangen og Storfjord samt Meto-
distkirka på Finnsnes samlet.

Legg til et 10-talls ansatte prester, kate-
keter og frivillige, foreldre, vakter, eget 
band med Roy Frode Løvland i spissen, 
kafémedarbeidere og konferansier Ru-
ben Gazki, og biskop Olav Øygard på 
besøk, så får du en hektisk kveld. 

Midtnatta er en aktivitetskveld for kir-
kens konfirmanter i Midt-Troms og 
søndre Nord-Troms. Her samles de til 

konserter, show med magiker og kvel-
dens konferansier Ruben Gazki, kreativt 
rom, ulike aktiviteter som sumobryting 
og innebandyturnering (mini), avslut-
ning på kvelden med gudstjeneste og 
trosvandring (nattverd, forbønn, lysten-
ning m.m). Åpen scene hvor konfirman-
ter bidro med ulike former for sang og 
bruskassestabling var det også. Noe for 
enhver smak,  med andre ord. 

Gazki holdt som vanlig et forrykende 
show hvor han nok en gang fikk både 
unge og voksne til å tro at man hadde 
problemer med synet (les: illusjoner og 
trylling). Gratulerer! 

Våre håpefulle konfirmanter fra Dyrøy 
er 9 i tallet i år, og noen av dem fikk 
forsøkt seg på en aktivitet som så både 
skummel og spennende ut. Flott at Mar-
kus tok utfordringa med brusskassestab-
ling, jeg tror han rakk 18 totalt og kom 
høyt opp og svevende med god balanse!

Til venstre:  Roy Frode Løvland i intervju 
med biskop Olav Øygard.
Under: Ruben Gazki lurer både voksne 
og ungdommer i et forrykende show.

Til høyre: Markus Sæbbe Haraldsvik 
tok utfordringa og klatret opp på både 

16 og 17 bruskasser. Her er det om å 
gjøre å ikke få den store skjelven...
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MISJONSFEST I BRØSTAD KIRKE 
Torsdag 25. januar holdt Dyrøy menighet misjonsfest i Brøstad kirke 
til inntekt for menighetens misjonsprosjekt i Thailand. Pengene som 
kom inn på loddsalg, går til å støtte arbeidet med barnehage og skole 
for barn i Immanuelhjemmet i Bangkok.

Kvelden starta med Brøstadbotn Bar-
negospels framføring av musikkspil-
let «Jona og hvalfisken» av Ivar Skip-
pervold. Koret framførte dette også 
på en egen konsert i kultursalen i høst. 
Med dyktige sangere, skuespillere 
og opplesere, klarte koret oppgaven 
med glans. De høstet dermed godord 
i etterkant. Med seg på piano hadde 
de Lise Løvland, som også gjorde 
sitt til en vellykket opplevelse for de 
frammøtte. 

Historien handler om Jona som får i 
oppdrag av Gud å gå til Ninive for å 
fortelle menneskene at de må slutte å 
gjøre ondt mot hverandre, og heller 

begynne å gjøre godt. Siden har Gud 
sendt mennesker med oppdrag rundt 
om i verden. Her føyer også menig-
hetens misjonsprosjekt seg inn; noen 
er i Thailand og jobber blant barn og 
unge, mens vi kan få hjelpe til ved å 
sende penger.

Flere i menigheten hadde sørget for 
god bevertning på festen. Blant an-
net fikk vi servert deilig thailandsk 
suppe som thailenderen Phunyanich 
Saengtapun hadde laget. Om noen 
syntes det ble for sterk kost, fantes 
det kaker i flere varianter. 

Thor-Arne prest holdt andakt, hvor 

han også flettet inn videoer fra arbei-
det i Thailand. Slik fikk vi et godt inn-
blikk i dette viktige arbeidet. Lodd-
trekking med masse flotte gevinster 
ga en betydelig pengesum som sendes 

Brøstadbotn Barnegospels framførte musikkspillet «Jona og hvalfisken» av Ivar 
Skippervold. Dyktige sangere, skuespillere og opplesere.       (foto: Geir H. Skoglund) 

Jona "titter ut" av hvalfisken før han blir spyttet ut på stranda rett etterpå!

til Thailand. Etter en hyggelig kveld 
i kirka vil menigheten takke alle som 
kom og bidro hver på sin måte til 
støtte for misjonsprosjektet!

Karin Storvoll
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Åpningstider:	 mandag:		stengt
	 	 tirsdag	-	fredag:		1000	-	1530
	 	 lørdag:		1000	-	1530

Tverrveien 14, Brøstadbotn 
Tlf: 94 87 86 59

Blomst A/S
Ordner med blomster til alle anledninger. 

Bladpenger fra mai 2017 og ut året:

Innenbygds:
V A Sæbbe, B Hansen, H I Broks, K Østrem, H Nilsen, A Soini, J E Taylor, B S Hanssen, AN 
Lillegård, L M Øverli, M A Ludvigsen,SV Storvoll, D og A Solbakk, G og O Nikolaisen, H Dalseth, 
PG Cruickshank, KE Moen, J Broks, A Soini, A E Jakobsen, H Edvardsen, V Svendsen, S S 
Jørgensen.

Totalt kr. 5 700,- / I alt 2017:  kr. 29 700,-
Utenbygds:
R H Hoffstrøm, B R Mikkelsen. 0 Jakobsen, R N Vullum, M Steinvoll, E Johannessen, T Haltland,  
A S Broks, M og O J Hagen, A T Bekkeli, M T Nikolaisen.

Totalt kr. 2 700,- / I alt 2017:  kr. 11 400,-

Dette gir en samlet inntekt av bladpenger på kr. 41 100,- for 2017

Bladpenger

«Ja, vi elsker dette vannet»
Fasteaksjonen 2018 - du kan også bli bøssebærer. 

av Thor-Arne Ervik

Årets fasteaksjon i kirka går av stabelen over hele landet i tidea 18. - 20. 
mars. Som i fjor og ved tv-aksjonen i 2017, er fokuset på rent vann for 
verden. 
Vi tapper det fra kranen og vi behøver 
ca. 1,5 - 2 liter vann HVER DAG. Vi 
dusjer og vasker klær og behøver vann 
til det meste. Den som har fått stengt av 
vannet eller vært på en hytte uten innlagt 
vann, opplever kanskje en liten minikri-
se uten vann. For andre i verden er det 
en daglig foreteelse. 

På nettsiden www.fasteaksjonen.no kan 
vi lese følgende: Tema for Fasteaksjo-
nen 2018 er Kirkens Nødhjelps arbeid 
med vann og sanitær i utsatte områder 
omkring i verden. Aksjonspengene som 
ble samlet inn i fjor har blant annet gått 
til å gi kongolesiske flyktninger vann og 
latriner i flyktningleirene i Angola.

Vann og sanitære forhold tar vi altså 
som en selvfølge, men ikke alle har det 
slik. Dette vet også vi nordmenn når vi 
bare får tenkt oss om. Og dette vet ver-
dens politikere. Derfor har FN satt opp 
rent vann til alle som et av sine nye bæ-
rekraftsmål.

Ja, tenk om det var vi som hadde dårlig 
tilgang på vann?  (nå har jo selv Dyrøya 
også fått godt vann, ikke sant?) Hver 
eneste dag tar vi det for gitt at vi kan 
tappe friskt og deilig vann direkte fra 
kranen og fra vannverket vi har lokalt 
oppe ved Rundfjellet. 

Slik er det som nevnt ikke for alle.  Om 
vi hadde lite midler og tilgang på dår-

lig vann, ville en slik hjelp som de får i 
enkelte land i Afrika, settes stor pris på. 
Tenk å måtte ha det slik i 2018! 

Hvert år arrangerer Dyrøy menighet og 
de fleste menigheter i landet og i vårt bi-
spedømme Fasteaksjonen, hvor en sam-
ler inn penger til inntekt til et veldedig 
formål. Hvert år til Kirkens nødhjelps 
verdensomspennende arbeid. 

I år ønsker vi flere bøssebærere. Ta kon-
takt med soknepresten om nettopp DU 
kunne tenkt deg til å hjelpe til, mandag 
19. mars på ettermiddagen (18 - 21)! Vi 
starter med utgangspunkt fra Brøstad 
kirke og har behov for sjåfører og bøs-
sebærere spesielt. 

Som vanlig er det i utgangspunktet kon-
firmantene og deres foreldre som bidrar. 
Men, fasteaksjonen er HELE menig-
hetens aksjon. Dermed trenger vi hjelp 
også fra deg, slik at foreldre og konfir-
manter får drahjelp. 

Soknepresten kan kontaktes via mail 
thor-ervik@dyroymenighet.no, eller på 
telefon 921 10352. 
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TAKK og BØNN
          Vi takker og ber for...

• Gudstjenestener til påsken og våren

• Andaktene på Omsorgssenteret

• Samtalefellesskapet i kirka

• Formiddagstreffene i kirka

• Brøstadbotn Barnegospel

• Søndagsskolen på Dyrøya

• Menighetsrådet

• Kommunestyret og formannskapet

• Ansatte og frivillige i menigheten

• Alle som er ensomme og syke

• Alle som har mistet en av sine kjære 

• Våre nytilflyttede flyktninger

• Alle som lever med krig og undertrykkelse 

• Alle som lever i fattigdom i verden

• Ekteskapene som inngås i Dyrøy

•  Vi ber om ny menighetspedagog i Dyrøy

• Elvetun skole og Dyrøy barnehage

• Faste- og påsketiden 

Andakter ved 
Dyrøy Omsorgssenter 

Våren 2018

Torsdag 01. mars kl. 17.15
Gudstjeneste m/nattverd 

v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 15. mars kl. 17.15
Andakt v/John Taylor

Torsdag 05. april kl. 17.15
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 19. april kl. 17.15
Gudstjeneste m/nattverd 

v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 03. mai kl. 17.15
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 24. mai kl. 17.15
Andakt v/John Taylor

Torsdag 07. juni kl. 17.15
Gudstjeneste m/nattverd 

v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 21. juni kl. 17.15
Andakt v/John Taylor

Alle er hjertelig velkommen!

Skaff deg en varmepumpe eller bytte ut den gamle - eller trenger 
den kanskje bare en service?  Vi leverer varmepumper med høy 
kvalitet. De fleste pumpene er lagervare. Mange av våre model-

ler kan du ta en nærmere titt på i vår utstilling hos 
LAVA AS i Tverrveien 16.   

Vi er sertifisert og autorisert MITSUBISHI og TOSHIBA forhandler. 

Ta	gjerne	kontakt	for	en	gratis	befaring.	

Med vennlig hilsen  
Varme-	og	kuldemontasje		

Kjell-Ivar	Svendsen		
9311	BRØSTADBOTN		

tlf:	916	42	311		
vkmontasje@gmail.com 
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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

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

Demas AS er en landsdekkende produsent og leveran-
dør av lavspente tavleprodukter til elektrobransjen. 
Bedriften har 28 års erfaring, har cirka 50 ansatte og 
er representert i Hønefoss, Dyrøy og Harstad. 
I 2017 utvidet bedriften sin virksomhet med datter-
selskapet Philip Hauge AS i Bergen.

BEGRAVELSESBYRÅET 
i Brøstadbotn og Dyrøy

Sandbakk
    Begravelseshjelp as

 

Begravelse, Gravstein, Blomster

Finnset, 9310 Sørreisa
Tlf: 922 28 999
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11. mars – 4. søndag i fastetiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Åpne dører

18. mars – Maria Budskapsdag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Ung kirkesang

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

30. mars – Langfredag
Brøstad kirke kl. 11.00
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Strømmestiftelsen

01. april – 1. påskedag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Egen menighet

08. april – 2. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik 
Tårnagentene
Brøstadbotn barnegospel synger
Ofring: Acta Barn og Unge, Normisjon

15. april – 3. søndag i påsketiden 
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Moen bedehus

22. april – 4. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste – Lys Våken
v/sokneprest Thor-Arne Ervik 
Ofring: Norges KFUK-KFUM

06. mai – 6. søndag i påsketiden: 
Brøstad kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik og
konfirmantene
Ofring: NKSS

17. mai – Grunnlovsdag  
Brøstad kirke kl. 11.00 
Høytidsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik. 
Sang av Dyrøy korforening.
Ofring: Egen menighet

20. mai – 1. Pinsedag  
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: NLM, region Nord

27. mai – Treenighetssøndag
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Den indre Sjømannsmisjon

03. juni – 2. s. i treenighetstiden 
Dyrøy kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik 
Ofring: Egen menighet

09. juni – lørdag (Kastnesdagen)
Kastnes bygdetun kl. 11.30
Gudstjeneste v/soknepr. Thor-Arne Ervik
Ofring: Kastnes bedehus

17. juni – 3. s. i treenighetstiden 
Brøstad kirke kl. 11.00 
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik 
Ofring: Normisjon, Internasjonalt arbeid. 

24. juni – 5. søndag i treenighetstiden 
Dyrøy kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste v/soknepr. Thor-Arne Ervik 
50-årskonfirmanter
Ofring: Egen menighet

15. juli – 8.søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00 
Høymesse ved vikarprest 
Ofring: Det teologiske menighetsfakultet

Gi 100!

Konto: 4776 16 83124

Menighetsblad for Dyrøy drives 
ved hjelp av annonseinntekter 
og frivillige gaver. Et lite bi-
drag fra mange betyr at vi kan 
fortsette å gi ut bladet som har 
eksistert i snart 50 år.

TAKKEANNONSER

Hjertelig takk for all deltakelse i for-
bindelse med Karen M alene Sivertsens 
bortgang.

Familien

På vegne av Moen Bedehus vil jeg takke 
for gavene som er kommet inn. 
Tilsammen blei det: Kr. 16.550.-  
Tusen takk! 
Hvis det enda er noen som har glemt å 
gi sin  gave, er kontonr. 4796 6708553

Mvh. Oddvar Moen

Vi har åpent hele døgnet!
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INFORMASJONSBLAD

DØPTE: 
19.11.17.    Sebastian Nilsen Lilleng 
   - tilhører Tranøy

DØDE: 
19.10.17 .    Rudolf Nikolaisen       f. 1924
31.12.17.    Jenberg Johan Andreas Bakkemo    f. 1933
03.01.18     Johan Olav Jullumstrø       f. 1927
10.01.18.    Kåre Mikal Ovesen       f. 1956
28.01.18.    Bjørg Petrine Ophaug        f. 1929

   SLEKTERS GANG

     MESSIAS
           Hans Eik Schei (1973)

Har du hørt om jødenes konge, 
har du hørt om verdens håp, 
har du hørt om Menneskesønnen, 
har du hørt om verdens lys? 

Messias, Messias, Messias.

Har du hørt om Kongenes Konge, 
har du hørt om Davids sønn, 
har du hørt om Tjenernes tjener, 
har du hørt om Ham - Guds sønn? 

Messias, Messias, Messias.

Du møter Ham i hver Bibel, 
du møter Ham i ærlig bønn, 
du møter Ham ved nattverdsbordet, 
du møter Ham blant lysets barn. 

Messias, Messias, Messias.Motiv: Sverre Berheim


