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Andakt: Gløtt inn i presten sin verkstad
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Ein prest må levere. Andaktar, preiker, undervisningstimar for konfirmantar – dette er 
oppgåver med tidsfrist. Av og til spekulerer eg veldig på kvifor eg valte eit slikt yrke. Då 
eg gjekk på skolen syntest eg at å skrive stil var det verste eg visste. Tvillingsøstera mi 
derimot, ho var mykje flinkare i norsk enn eg…. 

Eg vil invitere deg inn i «verkstaden» der eg «snekrer til» preiker og andaktar av ymse 
slag. Bibelen er råmaterialet. Alltid. Den er basis og fundament. Denne gongen er tek-
sten frå Johannes 20. Der står det om Tomas, tvillingen. Han som tvilte på at Jesus var 
stått opp. Då dei andre disiplane påstod at dei hadde møtt han, protesterte han. «Det 
trur eg ikkje», sa han. Eg må lese teksten grundig. Sette meg inn i materialet. Sjekke 
om det står noke lurt hos dei som har studert teksten grundigare enn eg. Eg får eit klart 
bilde av korleis Jesus møter Tomas. Det første han seier når han dukkar opp ei veke 
etterpå er ordet FRED! Det seier han til alle disiplane. Men så er det Tomas som får 
alt fokus. Og det er ikkje snev av klagemål i det Jesus seier. Samstundes oppmodar 
han Tomas til å tru.

Eg let teksten søkke i meg. Freistar å sjå det for meg.

Det er også eit anna materiale som blir med inn i verkstaden. Eigne erfaringar – eller 
andre sine. Erfaringar om tru og tvil. Erfaringar om andre som kan ha hatt det like van-
skeleg som Tomas. Denne gongen har eg kome over noke ei kvinne frå Lofoten fortalte: 
«Ein familie mista tre ungar på sju månadar. Den minste av dei var to år, dei to andre 
var fire og sju.

Då den siste minstejenta vart boren til grava, var mora heilt fordreid i fjestet. Eg ser ho 
enno for meg. «Nu har eg ikkje fleire tåra igjen», sa ho til presten. «Eg har ikkje meir 
tru igjen heller. Og at du som er ein lærd mann kan stå her og sei at det er ei meining 
med dette, ja, det kan eg ikkje forstå!» Presten, som var ein streng, ja, nesten hard 
mann, la armen rundt skuldran hennes og sto og heldt rundt ho ei lang stund. «Ja,» sa 
han, «det er nesten så eg mista trua sjølv». Då vart det stille på kirkegarden, for dette 
var det siste dei hadde venta å høyre frå den kanten. Men då løsna det for mora, og 
ho fekk gråte ordentlig ut.» (Denne teksten er henta frå Austrem/Ingebrigtsen: Feskar-
bonden og andre kvinnfolk, side 85.)

Det er akkurat som denne mora gjer Tomas meir levande. Eg kan kjenne på den same 
tvilen og fortvilinga dei begge ber på. Og i handlemåten både til Jesus og denne pre-
sten anar eg konturane av ein Gud som lever med oss i vår tvil og i vår sorg og i vår 
smerte. Det blir lettare å tru når eg ser at det også er andre som kan slite. 
Som sagt, eg har ofte forundra meg over at eg som ikkje var serleg glad i å skrive stil, 
verken på folkeskolen eller gymnaset, valte eit slik yrke. Og eg vil ikkje legge skjul på 
at det kan vere gonger eg strever for å finne dei rette orda. (Som i denne andakten.) 
Men det er likevel noke som er annleis. Eg trur ikkje berre det dreier seg om lang tre-
ning. Kanskje er det rett og slett meir oppbyggeleg å vere i ein andaktsverkstad. Eller 
kva syns du, kjære lesar? 

Takk for meg!

Det går mot slutten av mi teneste i Dyr-
øy. Når dette bladet kjem ut har eg starta 
ferie, og frå 1. september er eg pensjo-
nist. Rart å tenke på, men slik er det.

Eg vil få takke for måten eg er blitt tatt 
imot i Dyrøy. Eg har blitt kjent med 
mange flotte folk i den korte tida eg har 
vore her. Takk for gode erfaringar gene-
relt og god støtte spesielt.

Eg var ikkje så reint lite spent då det 
vart klart at eg også skulle arbeide med 
trusopplæring – t.d. kurs for 4-åringer 
og 6-åringer. Men her stilte det opp folk 
som kunne hjelpe. Og då vi skulle arran-
gere Lys våken (kurs for 11-åringer med 
overnatting i kjerka), så var eg aldeles 
ikkje åleine om det. Supert!

Det var også fint å oppdage at det  er 
utvikla planar både for samarbeid med 
skolen og i trusopplæringa. Det var vel-
dig greitt å gå rett inn i. 

Det har vore veldig fint å møte til gudste-
nester og andre arrangement og vite at 
gode hjelparar er på plass. Og så har 
eg erfart at folk var interessert i kva eg 
ville formidle og hadde ei forventning 
til meg – det har også vore fint å merke. 

Så takk for meg! Takk for at eg fekk ha 
dette siste året i ordinær teneste i kjerka 
i Dyrøy! 

Venleg helsing

Ove prest
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Takk til Ove Kjelling!
Det er fint å kunne rette noen takkens ord for 
arbeidet du har utført i Dyrøy menighet gjennom  
menighetsbladet og på den måten dele vår takk-
nemlighet med alle i Dyrøysamfunnet.

Sogneprest, kateket, menighetspedagog, re-
daktør for menighetsblad, - ja det er mye som 
følger med prestestillingen her i Dyrøy. Du har 
tatt alt på strak arm og du har utført tjenester og 
oppgaver som om du har vært i Dyrøy i mange 
år. Vi er svært takknemlig for det du har utført 
i samarbeid med frivillige, i gudstjenestelivet, i 
møte med mennesker i sorg og glede og i dialog 
og samarbeid i staben. 

Din lange erfaring og arbeidsglede har inspirert 
og vært givende i arbeidshverdagen. Vi er en 
arbeidsgjeng med små deltidstillinger der alle, 
utenom presten, har mindre enn eller bare to 
arbeidsdager pr. uke, og som har opplevd godt 
samarbeid til tross for få treffpunkt i løpet av 
en arbeidsuke.

Det er vemodig at en mann med så stor kapasitet 
i presteyrket skal takke av et langt arbeidsliv og 
gå over i pensjonstilværelsen. Vi er mange som 
har spurt om det er mulig å få til en forlengelse 
av tjenesten her i Dyrøy, men her er det klar tale 
fra deg Ove; det blir pensjonistaktiviteter nå!

Takk, Ove, for tiden vi fikk sammen med deg 
i stabsfellesskapet og takk for det vi har delt 
om troen!

Vi ønsker deg lykke til med rike pensjonistdager 
sammen med kona, og jeg håper å treffe deg på 
skiturer i lang tid framover!

På vegne av staben
Rachel Vangen Hoholm, Kirkeverge

Velkommen, Slavisa!
Mitt navn er Slavisa Josifovic, og jeg er 
ny som prest i menigheten i Dyrøy. Jeg 
er 52 år og kommer opprinnelig fra Ser-
bia. Jeg har bodd i Oslo i mange år, der 
jeg var student på Menighetsfakultetet. 
Jeg har en mastergrad i teologi fra Det 
teologiske menighetsfakultet i Oslo. 

I Oslo var jeg frivillig medarbeider i 
Den amerikanske lutherske kirke og en 
del andre kristne organisasjoner. Det sis-
te året har jeg jobbet som trosopplærer 
og diakonimedarbeider i Hjelmeland, 
Rogaland. 

Der var mitt hovedansvar konfirmant-
undervisningen. I tillegg hadde jeg man-
ge andre oppgaver i trosopplæringen, 
gudstjenester, diakonale tiltak, m.m.

Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med 

BETALINGSORDNINGEN VIPPS

Dyrøy kirkelige fellesråd har nå innført Vipps som betalingsordning for flere for-
hold. Vipps kan lastes ned via Google play eller App store. I Vipps går du til Kjøp 
og betal og søker etter Dyrøy sokn eller nr. 541617. Innbetalingen belastes med 
1,75% av innbetalt beløp. 

Vippskontoen kan brukes til flere formål, og det krever at alle bruker meldingsfeltet 
for å skrive hva innbetalingen gjelder. Teksten kan være slik; «støtte til menighets-
blad», «konfirmantavgift for Ola Normann» «ofring til egen menighet», «ofring til 
…. (formålet)» f.eks. Blåkors, Kirkens Nødhjelp eller andre.

På denne måten skal det gå greit å føre inntektene der de hører hjemme. Det vil bli 
lagt fram en årlig oversikt over gaver til menighetsbladet.

Kirkevergen

• Menighetens givertjenste
• Ofringer til ulike formål

• Gaver til menighetsbladet
• Konfirmantavgift

menigheten og folket på Dyrøya og 
Dyrøy kommune for øvrig. 

Slavisa Josifovic
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Ove Kjelling går av som prest 
Så har menigheten tatt farvel med enda en prest. Ove Kjelling har vært hos oss 
siden i høst.  Nå har han gått av med pensjon etter et langt liv i prestegjerningen. 

Ove ble født 19. april 1953 i Steigen 
kommune. Han ble døpt, konfirmert og 
ordinert i Kjerringøy kirke. Fra 1980 – 
1986 var han sogneprest i Andenes og 
var deretter sogneprest i Saltstraumen 
fra 1986-1991. Så fulgte seks år i stilling 
som stiftskapellan/rådgiver for biskopen i 
Sør-Hålogaland fra 1992-1998. Fra 1998 
– 2015 var han prost i Trondenes, før han 
tok siste etappe som seniorprest i Senja 
prosti 2015 – 2019. Det siste året som 
seniorprest har han, som kjent, fungert 
som vår sogneprest.

Som enhver prest, har Ove gjort seg be-
merket på flere måter. Med sitt sindige 
vesen og tydelige nordlandsdialekt har 
han ledet oss gjennom gudstjenesten, som 

oftest stående på golvet i stedet for å be-
stige prekestolen. På den måten kommer 
han nær menigheten og holder oss i ånde 
med sin fortelling/utleggelse. Ikke sjel-
den har han hatt med seg rekvisitter som 
har underbygget forkynnelsen og skapt 
spenning. En slik pedagogisk tilnærming 
hjelper oss å huske det som blir sagt. 

Mange av oss kan kjenne på en tiltagende 
gruggen røst etter som årene går. Det er 
iallfall ikke tilfelle hos Ove. Hans messing 
under gudstjenesten får ståkarakter så det 
holder. Så hva stemmen angår, kunne han 
ha fortsatt lenge som prest.

Ove har også deltatt i det frivillige arbeidet 
i menigheten, som bl.a. formiddagstreff og 
samtalefellesskap. Til tross for en kort an-

settelse her, har han engasjert seg og vært 
opptatt av hva som rører seg i menigheten. 
Når Brøstadbotn Barnegospel har deltatt 
på gudstjenester, har han vist å sette pris 
på deres sang og bidrag. 
Vi har stilt Ove noen spørsmål og lar ham 
selv få uttrykke seg.

Hva var det som fikk deg til å utdanne 
deg til prest? 

Hva skal jeg bruke resten av livet til? Det 
var jo et ganske nærgående spørsmål, og 
de siste årene på gymnaset – det som er 
videregående i dag – kverna det rundt i 
hodet på meg. Hva er mest meningsfylt å 
bruke livet til? Det var flere av mine kom-
piser som bestemte seg for teologistudiet. 
Det dytta meg også i den retningen. Det 
betydde også en del at Bjarne Weider, som 
da var biskop i Bodø, dukket opp på sko-
lelaget en gang i året og oppfordret oss til 
å bli prester. I tillegg kjente jeg noen som 
hadde det som yrke og fikk inntrykk av at 
det var et spennende prosjekt. 

Hva i din prestegjerning vil du si at du 
har trivdes best med, - eller vil savne 
mest?

Det har vært en stor glede å møte mennes-
ker i forskjellige situasjoner i livet. Når 
foreldre skulle døpe et nyfødt barn – har 
det gitt mye å samtale med foreldrene og 
beundre barnet. En annen glede var når 
noen skulle gifte seg. Å få et lite innblikk 
i deres kjærlighet til hverandre, akkurat 
det har vært gylne øyeblikk. Men jeg vil 
også mene at det å møte mennesker i 
sorg har satt gode spor. Jeg har opplevd 
at folk har vært så rause med den presten 
de fikk tildelt. De har åpna ei dør inn til 
levd liv med både smerte og glede, vonde 
erfaringer og gode, kjærlighetsfulle er-
faringer. Jeg må ærlig innrømme at jeg 

har gått fra mange sorgsamtaler og kjent 
på en takknemlighet for å få del i dette, 
samtidig som det var mye sorg der. Joda, 
det er mange ting jeg blir å savne. Men 
som det står i den gode boken: Det er en 
tid for alt. 

Har du noen opplevelser som prest du 
husker ekstra godt og som du vil dele 
med oss?

Jeg hadde nylig en gravferd i Dyrøy. Et 
av oldebarna til avdøde sto ute på kir-
kegården og betraktet meg da jeg hadde 
jordfestelsen. Det var en ganske hustrig 
affære og hun frøs der hun sto. Etter at 
jeg hadde tatt den første skufla med jord, 
sa hun: «Dette kommer til å ta fryktelig 
lang tid!». Jeg hørte ikke selv hva hun sa, 
men bestefar hennes fortalte det etterpå.

Hvilke planer har du for pensjonisttil-
værelsen?

Hva jeg skal bruke resten av livet til? Fore-
løpig har jeg ikke så klare svar på akkurat 
det. Den nærmeste tiden skal jeg roe ned. 
Jeg har sagt til dem som spør etter vikarer 
i kirka at jeg vil ha en «fredningstid». Så 
har jeg et par hobbyer jeg vil utvikle, en 
gitarskole som kom fram her forleden og 
som jeg har lett lenge etter. Snekring er en 
annen ting jeg vil bruke tid på osv. Og så 
har vi 3 barn og 4 barnebarn som jeg er 
mer disponibel til å besøke. 

Dyrøy menighet vil takke Ove for hans 
gjerning i menigheten det siste året og øn-
ske han en god pensjonisttilværelse. Ove 
er gift med Kirstin (tidligere Mathiesen) 
som vokste opp i Sørreisa. Der har de nå 
slått seg ned. At de fortsatt blir så pass 
nær oss i Dyrøy, gjør oss ganske trygge 
på at vi ikke har sett dem for siste gang. 

Karin Storvoll
«Å møte mennesker i forskjellige situasjoner i livet er en stor glede!» Her møter Ove 
dåpsbarnet Ragnhild Magdalena Haug med sitt dåpsfølge.  Foto: Ragnvald Storvoll
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 Høsten 2019: 
15. august, 

12. september, 
17. oktober, 

14. november og 
5. desember

Velkommen!

FORMIDDAGSTREFF 
Høsten 2019

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

måneden kl. 10.30

Andakter ved 
Dyrøy Omsorgssenter 

Høsten 2019

Torsdag 04. juli kl 17.15
Andakt ved John Taylor

Torsdag 18. juli kl 17.15
Andakt ved John Taylor

Torsdag 01. august kl 17.15
Gudstjeneste med nattverd 

ved Slavisa Josifovic

Torsdag 15. august kl 17.15
Andakt ved Slavisa Josifovic

Torsdag 29. august kl 17.15
Andakt ved John Taylor 

Torsdag 12. september kl 17.15
Gudstjeneste med nattverd 

ved Slavisa Josifovic

Torsdag 26. september kl 17.15
Andakt ved John Taylor

Torsdag 10. oktober kl 17.15
Andakt ved Slavisa Josifovic

Torsdag 24. oktober kl 17.15
Andakt ved John Taylor

Alle er hjertelig velkommen!

Informasjon fra 
bevaringsplangruppa 
for gravplasser i 
Sørreisa og Dyrøy

Bevaringsplangruppa erfarer at det er 
behov for at etterlysning av festerlø-
se graver skal fortsette over sommeren 
fram til 30. oktober. Portal som ligger 
ute på hjemmesidene til kommunen og 
kirken åpnes og det er mulig å gå inn 
her å trykke på skjema for melding av 
festeansvar. 

Det minnes om at de som ønsker å ta 
festeansvar for en grav må skrive inn 
hvilken relasjon en har til avdøde.

Arbeidet med å registrere graver og 
kartlegge gravminner fortsetter utover 
sommeren.

De som ønsker å slette graver bes ta kon-
takt med kirkekontoret på tlf. 91367654 
mandag eller onsdag. 
Sletting av grav må gjøres skriftlig. 

God sommer!
Kirkevergen

I forrige menighetsblad påsto vi at Henny Paulsen var Dyrøys eldste innbygger. 
Det stemmer ikke. Det er Marit Vasshaug som er eldst i vår kommune. Vi bekla-

ger at vi kom i skade for å gi uriktig informasjon. På bildet ser vi de to eldste inn-
byggerne.  Marit Vasshaug (født 21. september 1918) til venstre og Henny Paulsen 
(født 24. april 1919) til høyre i bildet. 

God, gammel årgang...

100 år senere...

... deltok Brøstadbotn Barnegospel på 
biskop Olav Øygards «Klimapilegrims-
seilas 2019 i båthamna.  Foto: R. Storvoll
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«Oi Herra, jos mä matkamies maan.»
Styr du min vandring. - Wilhelmi Malmivaara.

Denne sangens historie er dramatisk og 
gripende. Slik er den fortalt av sogneprest 
Martin Tveter:

Våren 1900 overtok den kjente finske vek-
kelsespresten Wilhelmi Malmivaara sog-
neprestembetet i Lappo. Han hadde allere-
de en rik prestegjerning bak seg og sto nå 
i sin manndoms kraft. Det var en lykkelig 
prestefamilie som flyttet inn i den minne-
rike prestegården. Alt tegnet så lyst.

Men våren 1901 begynte prøvelsene å 
komme. I slutten av april ble den vesle 
datteren Aili, mors og fars øyensten, re-
vet bort av tyfus. Mens moren, fru Karin 
Malmivaara, pleiet barnet, ble hun smit-
tet. En litt eldre datter, Saima, fikk også 
samme sykdom. Det ble en svær kamp i 
prestegården. Den 6. juni døde fru Mal-
mivaara. Det siste hun sa til mannen var: 
«Du leser selvsagt Guds ord sammen 
med guttene.» 

Den 15. juli gjestet døden Lappo preste-
gård for tredje gang på tre måneder. Da 
Saima var død, kom menighetens gam-
le kirketjener for å se til den sørgende 
prest. Han fant Malmivaara i spisestuen, 
hvor han satt lutet fram over bordet med 
hodet i hendene, sønderknust. Var han 
forkastet av Gud?

Stille gikk kirketjeneren bort til sin prest, 
la hånden på skuldrene hans og sa: «Her-
ren sa tredje gang: Simon, Jonas’ sønn, 
elsker du meg?» Disse ordene hadde en 
forunderlig virkning.

Dagene grydde, lyset begynte å strømme 
inn over den sørgende og anfektede Her-
rens tjeners sjel. Han var ikke forkastet. 

Han var i Herrens hånd. Det var Meste-
ren som ville prøve sin disippel. 
Så langt Martin Tveter.

Disse opplevelsene var det som fikk pre-
sten til å skrive denne sangen, hvor vi 
ikke minst fester oss ved ordene: «Hjelp 
meg, O Gud, mitt håp står til deg nå når 
hvert lys er slokt på min vei.»
Professor Aarni Voipio skriver at sangen 
er født under anfektelser og smerte og har 
derfor kunnet spre fred og vederkvegelse 
til tusener.

Stedet Lappo, eller Lapua, ligger ca. åtte 
mil øst for kystbyen Vasa. Presten Mal-
mivaara var 47 år da dette hendte. Han 
levde fra 1854 til 1922 og skrev flere sal-
mer. En julesang av ham er oversatt til 
svensk. Under den finsk-russiske krig og 
gjennom hele den andre verdenskrig ble 
«Styr du min vandring» sunget av men-
nesker i tusentall over hele Finland. Det 
var deres respons på sørgebudskapene 
som strømmet inn fra fronten. 

Sigurd Lunde oversatte sangen til norsk 
i 1950, og siden har den vært sunget fra 
landsende til landsende også hos oss. 

Styr du min vandring, Frelser så kjær, 
slik at den leder dit der du er, og la mitt 
øye skue din høye herlighet der.
Hele sangen kan leses i Sangboken «Syng for 
Herren» (1957) nr. 309, Sangboken «Syng for 
Herren» (1984) nr. 377, samt Norsk Salme-
bok (2013), nr. 476a. Her står den på norsk 
og kvensk.

Gjenfortalt av Boye Skoglund med kilde fra 
Menighetsblad for Salangen 1957

Hele salmen finner du på baksiden av bladet.

 Bladpenger
Bladpenger juni  - desember 2018 - Innenbygds:
V. Torsteinsen, G. Andreassen, L. K. Arnesen, B. Nikolaisen, J. Simonsen, H. Edvardsen, V og 
F.A Torsteinsen, I. Martinsen, G. B. Svendsen, V. Torsteinsen, E. Vangen, A. Sæbbe, H. Har-
tvigsen , T. Solberg, Å og R Kristiansen, H. J. Hansen, I. Sørgård, A. E. Soini

Totalt kr. 9 800,- 

Bladpenger juni  - desember 2018 - Utenbygds:
T og A Espenes Tormodsrud, K. E. Moen, R. Fossen, T. Hatland, O. Jakobsen, A. Johansen, 
R. Nilsen, T. Mørkved, M. L. Paulsen, S F Høgmo, Å. A. Johansen, S. Skollevoll.

Totalt kr. 3 250,-

Bladpenger januar - mai 2019 - Innenbygds:
L. K. Arnesen, H. Lillegård, E. Vangen, E. Ryvoll, T. I. Karlsen, H. Dalseth, P. K. Jensen, B. 
J. Moen, Å. Nygård, S. Svendsen, J. Broks, A. K. Gudbrandsen, B. Espenes, E. M. Hind, R. 
Chruickshank, I. Nikolaisen, B. Krogh, R. Svinsaas, V. K. Sæbbe, O. Nergård, P. L. J. Rydnin-
gen, S. Holmen, O. B. A. Abrahamsen, L og A Ramberg, E. M. Øvre, L. K. Arnesen, K-J Lille-
gård, B. H. K. Dahl, K. I. Sørensen, Å og R. Kristiansen A. E. Soini T. Nergård T. B. Paulsen, J. 
Guttormsen, J. Haugli, B. Nikolaisen, K og S Nilssen, T. Josefsen, S. T. Cruickshank, G. Andre-
assen, K. E. Moen, Svendsen Maskin, W. O. Melbye, H. J. Nygård, A. Nergård, K. Nikolaisen, 
J. Bolle, L. Jensen, J. E. Sletten, H. J. Hansen, M. O. Nergård, J. A. Kastnes, I og R Johansen, 
O. J. Sørensen, V. Svendsen, H. Lorentsen, I. Gudbrandsen, H. A. Sørensen LE Storteig, R. J. 
S. Torgersen, H. A. Thoresen, A. Sæbbe, J. E. Taylor, G. B. Svendsen, S. Nergård, J. Lillegård, 
D. Jensen, R og J Danielsen, O. H. Broks, B og T Johansen, M. Torsteinsen, S. S. Jørgensen,
R. E. Jakobsen, A. P. Hind, V. B. Olsen, O. S. Andersen, Trekløverhuset grendelag, E. Daniel-
sen, E. Vangen, B. M. B. Paulsen M. Torstensen, T. M. Pedersen, L. K. Arnesen, S. A. Jensen, 
V. Torsteinsen, A. B. Haug, H. S. Paulsen, R og H Broks, I. Sørgård, B. Nikolaisen.

Totalt kr. 33 998,-

Bladpenger januar - mai 2019 - Utenbygds:
A. K. Pedersen, W. A. Hansen, B. J. Augdal, E. J. Henriksen, O. A. Larsen, A. T. Bekkeli, H. 
M. Holtermann, A. Kvande, E. Johannessen, H. Henriksen, G.S. Hofstad, S. K. Sæbbe, A. E. 
Johansen, B. E. Bergvik, O. K. Kvalheim, Å. A. Johansen, S. F. Foldøy, S. Bjørkeng, V. Mørk-
ved, L. Fyhn, K. A. Østrem, M. L. Paulsen, T. Seljenes, I. Aspeslett, R. Fossen, S. K. Larsen, M. 
Brenna, S. Skollevoll, B. Landau, H. K. Hansen, A. H. M. Larsen, S. A. Moan, B. M. Pedersen. 

Totalt kr. 13 400,-

Et strålende resultat som gir håp om mange flere menighetsblad i Dyrøy.
Tusen takk for alle store og små bidrag til bladet!
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DYRØYKONFIRMANTENE - 2019

Konfirmantene i Dyrøy kirke søndag 2. juni 2019. Bak fra venstre: Emil Ingemann Nordahl, Sander Torsteinsen, Petter Ertzaas, Kenneth Jakobsen, Viljar Thomasson Rognli 
og Mathias Wangberg. Foran fra venstre: Sokneprest Ove Kjelling, Ida Hansen (Lenvik), Erika Bruvoll, Madelen Shan Dalgård Jørgensen, Linnea Zi Nikolaisen, 

Andrine Gabrielsen, Silje Augusta Nupen Sætherskar, Estine Katrin Sæbbe Haraldsvik og sokneprest Jan Ole Berntsen.  Foto: Bente Jaklin
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Årsmelding for Dyrøy menighet 2018

Dyrøy menighetsråd har ansvar for det menighetsbyggende arbeid i 
Den norske kirke i Dyrøy, og dette inkluderer ansvar for personale, 
økonomi og drift og vedlikehold av kirker og gravplasser.

1. Visjon
Dyrøy menighet er en menighet som fortsatt ønsker å ha et aktivt og livsnært me-
nighetsarbeid som øker interessen for deltakelse både hos barn, ungdom og voksne. 

2. Mål og utfordringer
Dyrøy kirkelige fellesråd har som mål å tilrettelegge for at ansatte skal trives i jobb, 
oppleve jobbhverdagen meningsfylt og at det bidrar til sterkt jobbnærvær.
Det har ikke vært sykemeldinger i 2018. Arbeidsmiljørettede tiltak har vært noe 
færre enn tidligere år. Felles tur med staben i Sørreisa gikk til Refsnes. 

Fellesrådet ser utfordringer ved stort etterslep på vedlikehold ved byggene, særlig 
Dyrøy kirke. Rådet ser også utfordringer ved kirkeøkonomien generelt i de nær-
meste årene, og vil ha oppmerksomhet både på kostnader ved rekruttering til ledige 
stillinger og på at tjenester tilknyttet de ulike brukergruppene skal kunne gjennom-
føres i hht. vedtatte planer og mål. 
                         
Mål for menighetsarbeidet er at Guds ord skal bli rikelig forkynt og at mange flere 
skal delta i menighetens arbeid og ulike tilbud. Det er et ønske om å bygge en le-
vende menighet der folk i alle aldre deltar.

5. Aktiviteter
I 2018 har det vært 119 små og store arrangement i Dyrøy menighet, alt fra tiltak 
innen trosopplæringen til gudstjenester, vielser og begravelser. 51 av disse arrange-
mentene har foregått i egne bygg. I tillegg til gudstjenester og kirkelige handlinger, 
følgende aktiviteter;

For barn og unge:
5.1. Konfirmantarbeid 
5.2. Andre trosopplæringstiltak 
5.3. Samarbeid med barnehage og skole
For voksne: Andakter på Dyrøy Omsorgssenter 2 ganger i måneden ved sognepres-
ten og John Taylor. 
Temagudstjeneste med fokus på sorg og tap (Allehelgensdag). 
Sangminnesamlinger høsten 2018
Konfirmantjubileumstreff på sommeren gjennomført i Dyrøy kirke 24. juni 2018. 
9 deltakere. 

Diakoniutvalget arrangerer månedlige formiddagstreff i Brøstad kirke. På sam-
lingene blir det samlet inn penger til NMS, menighetens misjonsprosjekt. Det er 
gjennomført 11 formiddagstreff i 2018. Det ble også arrangert felles Menighetsfest 
i Sørreisa for Dyrøy og Sørreisa menighet. Dyrøy menighet har egen heimeside 
(www.dyroymenighet.no) og er også på Facebook. 

5.1. Konfirmantarbeid

Konfirmasjon 2017/2018:
Konfirmantkullet 2017/2018 besto av 9 konfirmanter av 11 av kirkens medlemmer/ 
tilhørende i denne aldersgruppen. Det var en del som valgte alternative løsninger for 
konfirmasjon, enten borgerlig eller ingen av delene. 

Aktiviteter konfirmanter vår 2018:
- Midtnatta på Bardufoss, januar
- Konfirmantleir på Tømmerneset leirsted februar 2018
- Konfirmantene deltok på felles temadag om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon for 

konfirmantene i Sørreisa og gikk med bøsse i april, med stor støtte fra foresatte. 
- Undervisningssamlinger  
- Samtalegudstjeneste, 6. mai
- Konfirmasjonsgudstjeneste, 3. juni
- Kirkens nødhjelpsaksjon, - samlet inn kr. 14.561

Konfirmasjon 2019:
Konfirmantkullet 2018/ 2019 består av 12 konfirmanter av 12 av kirkens medlemmer/ 
tilhørende i denne aldersgruppen. Dette er igjen gledelige tall for Dyrøy menighet! 

Innskriving, juni.
Fra etter påske ble det gitt informasjon i avisa og på nett (menighetens egen hjem-
meside) og med invitasjonsbrev til alle kirkens medlemmer og tilhørende 8. klassin-
ger i posten. Innskriving ble gjennomført med personlig oppmøte av ungdom med 
foresatt i Brøstad kirke i juni. Senest frist for påmelding var 1.9. Konfirmantavgift 
er kr. 1 000,-. 

Aktiviteter konfirmanter høst 2018:
- Undervisningssamlinger, september – desember (2,5 timer med felles måltid)
- Foreldremøte, september, Presentasjonsgudstjeneste i Brøstad kirke
- Lysmesse i desember 
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5.2. Andre trosopplæringstiltak

TILTAK DELTAKELSE ANSVAR

MIN KIRKEBOK 4

KIRKEROTTENE
September

"Min kirkebok 4" til 
4-åringene. Familieguds-
tjeneste med utdeling av 
boka og 3 klubbsamlin-
ger i etterkant.

Oppmøte: Jenter: 4, 
Gutter 4 (62%)
(Antall døpte i mål-
gruppen: 13)

Frivillige med-
arbeidere og 
sokneprest

... og i samme familie-
gudstjeneste utdeling av 
"Kirkerottene" (DVD) 
til 5-åringene

Oppmøte: Jenter: 4, 
Gutter 4 (62%)
(Antall døpte i mål-
gruppen: 13)

Soknepresten

MIN KIRKEBOK 6
Oktober

Helt førsteklasses!
"Min kirkebok 6" til 
1. klasse. Brøstadbotn 
Barnegospel deltok. 
Familiegudstjeneste 
med utdeling av bok 
og 2 klubbsamlinger i 
etterkant.

Oppmøte: Jenter: 5, 
Gutter 7 (86%)
(Antall døpte i mål-
gruppen: 14)

Frivillige med-
arbeidere og 
sokneprest

TÅRNAGENTER
Mars

Tårnagenthelg for 3. - 4. 
klasse. Opplegg på lør-
dag i Brøstad kirke, der 
unger oppdager kirken 
som tårnagenter. Avslut-
tes med familiegudstje-
neste.

Oppmøte: Jenter: 5, 
Gutter: 1 (27 %)
(Antall døpte i mål-
gruppen: 22)

Frivillige medar-
beidere, menig-
hetspedagog og 
sokneprest

LYS VÅKEN
Februar

LysVåken-helg for 5. 
klasse. Utdeling av boka 
"BIBELEN"
Opplegg fra lørdag med 
overnatting i Brøstad 
kirke; avsluttes med fam.
gudstjeneste søndag.

Oppmøte: Ikke gjen-
nomført pga for lite 
påmeldte.

Frivillige med-
arbeidere og 
soknepresten

KONFIRMANT-
BIBEL
Februar/Mars

7. klasse ble invitert til 
"LysVåken"-gudstjenes-
ten og fikk utdelt hver sin 
konfirmantbibel.
Ingen samling i etterkant 
pga mangel på ansatte

Oppmøte: Jenter: 2, 
Gutter 1 (21%)
(Antall døpte i mål-
gruppen: 14) 

Soknepresten

LEIR
TØMMERNESET

Leirtilbud for 1. - 7. 
klasse. Invitasjon sendt 
til alle.

Oppmøte: Ikke gjen-
nomført pga for få 
påmeldte.

Soknepresten i 
samarbeide med 
NMS

- I tillegg kommer dåp med dåpssamtaler gjennomført av prest, kontinuerlig hele året.  
Dåpstallene i Dyrøy for 2018 var på totalt 6. Det ble født 7 barn i kommunen i 2018. 
Det finnes kontinuerlige tiltak i menigheten som søndagsskoler, barnegospel mv. 
det vises til pkt. 13. 

6. Bygg og anlegg; 

Kirkene
Det er foretatt lite vedlikeholdsoppgaver ved kirkebyggene i 2018, men orgelet i 
Dyrøy kirke ble renovert sommeren 2018 og vinduene ved Brøstad kirke ble malt. 
Det arbeides for at malingsarbeid innvendig i Dyrøy kirke skal ferdigstilles i løpet 
av 2019.

Gravplassene
- Det er montert lys ved portstolper Brøstad gravplass.
- Lys Brøstad gravplass er montert, men det pågår drøftinger om lysmaster og 

lysarmatur skal godkjennes. 
- Vedlikehold av gjerder ble utsatt
- Arbeid med festeregister videreført i 2018
- Arbeid med bevaringsplan videreført i 2018

9. Årsstatistikk

Årsstatistikk - Dyrøy 2018 2017 2016

Døpte 6 8 8
Døpte, bosatt i soknet 3 5 6
Konfirmanter 9 6 11
Vigsler 1 6 0
Gravferder 16 22 22
Gudstjenester, søn- og helligdager 44 42 44
Gudstjenester, andre 14 12 14
Gudstjenester med nattverd 40 38 39
Deltakere totalt 2 037 2 066 2 292
Gjennomsnittlig deltakelse søn- og helligdager 38 40 42
Nattverdgjester totalt 552 549 573
Gjennomsnittlig nattverdgang på gudstjenester 14 14 15
Kirkeofringer totalt 96 669 86 062 83 976
Herav ofringer til arbeid i menigheten 17 263 16 328 20 400
Andre innsamlinger/kollekter og gaveinntekter i soknet 34 067 41 100 40 276
Menighetsrådsmøter 7 7 6
Saker som er behandlet 87 94 84
Innbyggere  Dyrøy kommune 1 129 1 140 1 145
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Skaffe 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 
modeller 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 

12. Frivillig engasjement i menigheten
Menighetsrådet ser at uten engasjement og stor innsats fra frivillige, vil ikke vårt 
nyttige og viktige arbeid kunne la seg gjøre. Menighetsrådet vil derfor takke alle som 
gir av sin tid for kirkelig arbeid. Vi vil også takke de som støtter med pengegaver.

Det er hyggelig at vårt arbeid skaper glede og engasjement. Våre ansatte mottar god-
ord og ros, og møter samarbeidsvillige og engasjerte personer i sitt virke. 

Avslutningsvis vil vi også takke de ansatte for stor innsats i 2018. 

Menighetsarbeid som drives av frivillige, uten fellesrådets/ menighetsrådets 
ansvar:

13. Fritidsaktivitet for barn og unge som eies og drives selvstendig av frivillige lag 
og foreninger, som kan få gave fra menigheten til støtte til aktivitetene, og som får 
gratis lån av Dyrøy kirkelige fellesråds lokaler;

•	 Brøstadbotn barnegospel
•	 Søndagskole på Dyrøya
•	 Søndagsskole i Brøstad kirke fra høsten 2018

14. Fritidsaktiviteter for voksne som eies og drives selvstendig av frivillige lag og 
foreninger, og som kan få gave fra menigheten til støtte til aktivitetene, og som får 
gratis lån av Dyrøy kirkelige fellesråds lokaler;

•	 Samtalefellesskap for voksne. Samlinger gjennom hele året, inkl. 1 internasjo-
nal fest, snitt pr. gang 10-15 stk. Sang og musikk-kvelder, samtaler om bibelen, 
ulike temakvelder. 

Dette er kun et utdrag av årsmeldingen for Dyrøy menighet. Ønsker du å lese 
hele meldingen, kan du henvende deg til Dyrøy menighetskontor.

red.

Dyrøy sokn

541619
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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 ASDemas AS er en landsdekkende produsent og leveran-
dør av lavspente tavleprodukter til elektrobransjen. 
Bedriften har 29 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

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

God sommer fra oss på Demas!
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Åpningstider: mandag:  stengt
  tirsdag, torsdag og fredag:  1000 - 1530

  onsdag og lørdag:  1000 - 1400

14. juli – 5. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse ved Slavisa Josifovic
Ofring: Brøstad kirkeforening

28. juli – 7. søndag i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse ved Slavisa Josifovic
Ofring: Dyrøy kirkes venner

04. aug. – 8. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse ved Slavisa Josifovic
Ofring: Blå kors i Norge

18. aug. – 10. søndag i treenighetstiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse ved Slavisa Josifovic 
Ofring: Moen bedehus

25. aug. – 11. søndag i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse ved Slavisa Josifovic
Ofring: Den norske misjonsallianse

01. sept. – 12. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
ved Slavisa Josifovic
Utdeling av kirkebok til 4-åringer
Ofring: Troms søndagsskolekrets

08. sept. – 13. søndag i treenighetstiden
Kastnes bedehus kl. 11.00
Høymesse ved Slavisa Josifovic
Ofring: Kastnes bedehus

15. sept – Vingårdssøndagen
Brøstad kirke kl 17.00
Gudstjeneste ved Slavisa Josifovic
Presentasjon av konfirmanter
- Søndagsskole -
Ofring: NMS, misjonsprosjektet

29. sept. – 16. søndag i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl 11.00
Høymesse ved Slavisa Josifovic
Ofring: Egen menighet

06. okt. – 17. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl 11.00
Høymesse ved Slavisa Josifovic
- Søndagsskole -
Ofring: Egen menighet

20. okt. – 19. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl 11.00
Familiegudstjeneste 
ved Slavisa Josifovic
Utdeling av kirkebok til 6-åringer
Sang av Brøstadbotn barnegospel
Ofring: Brøstadbotn barnegospel

27. okt. – Bots- og bønnedag
Dyrøy kirke kl 11.00
Høymesse ved Slavisa Josifovic
Ofring: TV-aksjonen

TAKKEANNONSER

Tusen takk for oppmerksomheten i an-
ledning min 100-årsdag. Takk for gaver, 
blomster og telefoner og takk til Dyrøy 
Pensjonistforening og LHL for en kose-
lig ettermiddag på Aktivitetshuset den 
24. april. Henny Paulsen

Samtalefelleskapet er åpent for 
alle. Samlingene er på 

torsdager i Brøstad kirke og 
starter med et måltid. 

Tidspunktet er kl. 19.00, hvis 
ikke annet er oppgitt. 

Oppstart i høst:
Torsdag 5. september

Se for øvrig plakater og 
bekjentgjørelser via facebook 

foran hver samling.

Velkommen til Søndagsskolen!
Søndag 15. september

Søndag 6. oktober

i Brøstad kirke

Moses, 
- hold opp!
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INFORMASJONSBLAD

DØPTE: 
17.02.  Gunnar Olai Jakobsen Olesson
07.04.  Samuel Skog   - tilhører Sørreisa
08.06.  Ella Strokkenes Kastnes
09.06.  Ragnhild Magdalena Haug    - tilhører Tromsø

DØDE: 
21.02.  Hans Henrik Nilsen  f. 1936
21.02.  Irene Konstanse Johansen  f. 1944
27.02.  Ebert Kristian Josefsen  f. 1943
02.03.  Magne Berger Johansen  f. 1947
10.03.  Aksel Odin Høgmo  f. 1935
15.03.  Magne Kristen Kristoffersen f. 1932
02.04.  Ella Kristine Knutsen  f. 1930
11.06.  Norund Charlotte Olsen  f. 1937

   SLEKTERS GANG

Styr du min vandring, Frelser så kjær, slik at den leder dit hvor du er.
Og la mitt øye skue din høye herlighet der.

Sorgene tynger, angsten er nær, Herre, du vet jeg har deg kjær.
Trykket av trengsel, grepet av lengsel, gråter jeg her.

Andre går bort, men du hos meg står, trøst i min nød hos deg kun jeg får. Så-
ret som smerter, nedbrutte hjerter du blott forstår. 

Hjelp meg, O Gud, mitt håp står til deg nå når hvert lys er slokt på min veg! 
Ro jeg ei gir deg før enn du frir meg. Signe du meg.

Herre, din nådes kraft la meg få så jeg med mot kan videre gå!
Styrk meg og bær meg, led meg og lær meg himlen å nå!

Snart skal jeg møte frigjort og glad venner og kjære frelst i Guds stad.
Sorgen vi glemmer, glade istemmer Frelserens kvad. 

Wilhelmi Malmivaara, 1903


