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FRYKT FOR FRAMANDE
Det har skjedd noke. Ordet frykt brukas av 
ein del politikarar. Kva dei fryktar? At det 
skal kome for mange framande inn i landet 
vårt. Det kan truge vår velferd og vår kultur, 
seier nokre.
  Olav Fykse Tveit i Kirkenes verdsråd sa 
det slik på ein stor konferanse om framand-
frykt og rasisme: «Det er menneskeleg å 
kjenne på frykt og angst. Det er ein naturleg 
respons å verna om oss sjølve og dei vi els-
kar. Men frykt kan brukast til å splitte, pola-
risere og skape meir frykt.»
  Det er komplekse årsakar til at folk flyktar. 
Krig, konflikt, vanstyre og klimaendringar 
forsterkar nauda og gjer at folk flyktar. Å 
berre fokusere på dei som flyktar og beskri-
ve det som problemet, er lite genialt. Vi for-
ventar meir av våre politikarar! Ingen kan 
løyse slike store oppgåver åleine. Det krev 
samarbeid over landegrensene. Og det krev 
modige politikarar. Ikkje slike som let seg 
drive av frykt. 
  Då kristendommen kom til vår del av ver-
da for over 1000 år sidan, førte det til end-
ring. Den kristne tanken om nestekjærleik 
vart «baka inn» i lovgjevinga og etter kvart 
i haldninga hos våre forfedre nær iskanten. 
Menneskeverd er eit ord som er utenkeleg 
utan den kristne humanismen som bakgrunn. 
  Det har t.d. ført til at likninga om den 
miskunnsame samaritan er kome inn i lov-
gjevinga! I vegtrafikklova står det rett ut i 
§12: «enhver som med eller uten skyld er 
innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse 
og hjelpe personer og dyr som er kommet til 
skade… Denne plikt har … også andre som 
er i nærheten eller som kommer til stede.»
  Både presten og levitten var prega av 
frykt. Frykt for å bli innblanda, kanskje. 
Frykt for sjølv å bli overfalt. Men det er 
samaritanen som er forbildet. Eller kan-
skje han ikkje er det lenger? 

Ove Kjelling

Ikke noe problem – jeg har nøkkel
Simon Peter svarte: «Du er Messias, den levende Guds Sønn. Jesus 
tok til orde og sa… ”Jeg vil gi deg himmel rikets nøkler…» 
(Matt 16,16-18)

Jeg glemmer det aldri. Vi var på konfirmantleir, og jeg hadde ansvar for dagens 
undervisningsøkt. Temaet var rett og slett Jesus. Jeg viste flere bilder av ham og 

vi snakket om hvordan kunstnere hadde tenkt seg han så ut. Vi bladde i Bibelen og 
undersøkte tekster. Så skulle de arbeide i grupper. Ei av gruppene lagde et rollespill 
fra Matt 16 der Jesus spør disiplene hva de mener om ham, og Peter svarer så djervt 
at «Du må være Messias, den levende Guds Sønn.» Da gruppa skulle framføre sitt 
bidrag ble det omtrent slik: «Det er jo ikke noe problem. For Jesus har gitt oss nø-
klene til huset sitt!»

Det slo meg med en gang: Her har de unge sett noe vesentlig. Vi som har lest or-
dene mange ganger syns kanskje at det ligger så mange forbehold i teksten. Men de 
unge som hadde studert dette (for første gang?) hadde grepet noe radikalt i evan-
geliet; og de presenterte det rett fram og uten forbehold: Jesus har gitt oss nøklene 
til huset sitt!

Jeg blir glad når jeg tenker på akkurat denne hendelsen. Jesus har gitt oss nøklene til 
huset sitt. Og en videre slutning blir: Jeg kan komme og gå når jeg vil. Og om Peter 
fikk en «spesialnøkkel» og hadde andre kunnskaper og forutsetninger for å låse opp 
for andre, så er det likevel sant: Jesus har gitt alle sine brødre og søstre en mulighet 
til å komme inn i sine rom.    Der er adgang tillatt! 
Eller som konfirmantene så fint hadde          formulert det: Nøkkel er utlevert!

Har du tenkt å bruke den nøkkelen? 
Ove Kjelling
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- Klokkene ringer for deg -
... også i Dyrøy. At Ernest Hemingway valgte denne tittelen til boken 
som i ettertid har blitt kjent som en av litteraturens viktigste freds-
romaner, er ikke tilfeldig. 

bønner, som hver gang klokken 
ringer, indirekte gjør at klokken 
selv ber bønnen. Utformingen og 
dekoren på kirkeklokker har en-
dret seg i årenes løp i takt med de 
ulike epokenes stil og moter. 

Begge klokkene i Dyrøy sokn er 
støpt på 30-tallet, og er fra det 
som historikere kaller nyere tid. 
Klokker fra denne stilepoken pre-
ges av at de har korte innskrifter, 
sammen med enkle og kraftfulle 
symboler og bilder.

Klokken i Dyrøy kirke er støpt i 
1932, og har to border øverst på 
klokken. Mellom bordene står 
innskriften «Kall på gammel, kall 
på ung». Midt på klokken er også 
kongemonogrammet til kong Haa-
kon 7 støpt inn. (bildet på forsi-
den). Dette er en arv fra stilepoken 
som kalles «Nasjonal Identitet», og 
som gjenspeiler moten fra rundt 
1905, da det var populært å bru-
ke motiver og dekor som avspeilet  
unionsoppløsningen mellom Nor-
ge og Sverige. 

Kirkeklokken i Brøstad kirke star-
tet sitt arbeid som kirkegårds-
klokke ved det som i 1925 ble kalt 
Brøstad hjelpekirkegård. Klokken 
sto da ute ved kirkegården i en 
klokkestøpul, som er en frittståen-
de konstruksjon for kirkeklokker. 

Det var handelsmann Mikal Berg-
heim som ga kirkeklokken i gave 
til kirken i Dyrøy, til bruk ved 
hjelpekirkegården på fastlandet. 
Klokken ble støpt ved Olsen Nau-
en klokkestøperi i Tønsberg. Det 

Kirkeklokkene har siden 
500-tallet slått sine slag i det 

kristne Europa for å varsle og kal-
le innbyggerne til sammenkomst 
i kirken, og ofte er det lett å glem-
me at klokkeslagene i grunnen er 
en personlig innkallelse til hver 
og en som hører dem. En kallelse 
til ettertanke om eget liv og vei-
valg, og det var blant annet dette 
forfatteren tenkte på da han skul-
le oppsummere bokens budskap i 
en tittel. 

I tidligere tider var nok folk mer 
bevisst klokkeklangens betydning, 
og i et samfunn  med få andre lyd- 
og informasjonskilder hadde sik-
kert kirkeklokkene større virkning 
enn i dag. Historiske overleverin-
ger forteller om folk som gråt før-
ste gangen de hørte klokkene slå i 
soknet sitt, så klangen fra de tunge 
bronseklokkene må ha gjort dypt 
inntrykk i en hverdag der man var 
vant til lavere lydnivåer. 

Alle klokker har sin egen klang, og 
det er først og fremst klokkens fa-
song som bestemmer klangen. En 
klokke som støpes, blir altså per 
definisjon ny, selv om metallet 
skulle komme fra en gammel klok-
ke. Eldre klokker har den klangen 
de ble støpt med, og det er ofte 
en helt særegen klang der tonene 

ikke alltid ligger i et harmonisk 
forhold til hverandre. På 1900-tal-
let ble det utviklet en metode for 
å stemme kirkeklokker, og nyere 
klokker er derfor vanligvis godt 
avstemt.

Innskriftene er et hovedelement i 
klokkenes dekor. Disse er gjerne 

er nærliggende å tro at også klok-
ken i Dyrøy kirke er støpt av Olsen 
Nauen siden dette har vært Nor-
ges eneste klokkestøperi siden 
1915. 

Da det som den gang var et kapell, 
men som i dag er Brøstad kirke, 
stod ferdig bygget i 1937, ble kir-
keklokken flyttet opp i kirketårnet 
til kapellet.  Kirkeklokkens opp-
rinnelige hensikt er nok også bak-
grunnen for kirkeklokkens inn-
skrift som er «Til fred til trøst går 
ut min røst».

At kirkeklokken til Brøstad kirke 
kom på plass før kirkebygget er 
i grunnen i tråd med kirkeklok-
ketradisjonen i Norge, som be-
gynte før en eneste kirke var byg-
get. Misjonærene ringte i klokker 
for å samle folket om forkynnel-
se av kristendommen allerede på 
800-900-tallet.

Siden julehøytiden med all sin 
klokkeklang står for døren, pas-
ser det godt å minnes Elias Blix sin 
julesalme fra 1891, som beskriver 
klokkenes påvirkningskraft på en 
treffende måte:

Kling no, klokka!
Ring og lokka,
ring og lokka 

frå tusen tårn!
Tona om frelsa!
Kalla og helsa,
kalla og helsa 

med fred Guds born!
André Sætherskar (AS)

Det er flott å få bli med opp i tårnet på 
Dyrøy kirke og få ringe i klokkene. Kir-
ketjener Ove Gamst viser en overspent 
Johannes Østrem Sandve hvordan det 
gjøres.    (foto: Trygve S. Østrem)
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På ettermiddagsgudstjeneste i 
Brøstad kirke den 16. septem-

ber blei 12 konfirmanter presen-
tert for menigheten i Dyrøy. Disse 
flotte ungdommene har meldt seg 
på undervisningen som i hoved-
sak foregår i Brøstad kirke på ons-

12 konfirmanter i Brøstad kirke

Et nytt kull konfirmanter er klar for konfirmasjonstiden i Dyrøy 
menighet, en tid med mulighet til å utforske mange viktige spørsmål 
om tro og liv sammen med jevnaldrende.

dager etter skoletid.  Planen er at 
de skal konfirmeres i Dyrøy kirke 
søndag 2. juni 2019.

Presentasjonsgudstjenesten blei til-

rettelagt med en enkel liturgi. Et av 
leddene var nettopp presentasjon 
av konfirmantene. Da blei de ropt 
opp en for en. Og i samlet gruppe 
framme i koret, blei menigheten 
minnet om at de måtte ta konfir-
mantene med i sine bønner til Gud.

Denne gang hadde de ikke fått 
noen andre oppgaver (bortsett fra 
Kenneth som på kort varsel hoppet 
inn i oppgaven med å styre power-
pointen, noe han mestret på en ut-

merket måte). Senere skal vi nok gi 
dem ulike oppgaver i gudstjeneste-
ne, som f. eks. tekstlesing.

Bente og Trygve Skipenes Østrem 
spilte piano og fløyte. Ove Gamst 
var kirketjener og Jan-Ole Bernt-
sen var liturg.  Sistnevnte er også 
ansvarlig for konfirmantundervis-
ningen i Dyrøy dette året.

Gudstjenesten var tilrettelagt 
med salmer som brukes i kon-
firmantåret. En av disse «Lord I 

«Alle mann på dekk», årets 12 konfirmanter, fra venstre: Martin Ertzaas, Vljar Rognli, 
Sander Torsteinsen, Andrine Gabrielsen, Estine S. Haraldsvik, Kenneth Jakobsen, 
Madelen Jørgensen, Linnea Nikolaisen, Emil Nordahl, Silje Sætherskar, Mathias 
Wangberg, Erika Bruvoll og sokneprest Jan-Ole Berntsen.     (foto: Trygve S. Østrem)

lift Your name 
on high» hadde 
konf irmantene 
fått øvd på. 

Alt i alt hadde 
mange funnet 
veien til Brøstad 
kirke denne søn-
dagsettermidda-
gen.  Etter guds-
tjenesten var det 
kirkekaffe i me-
nighetsalen.

Jan-Ole Berntsen

Samlingene starter kl. 19.00
i Brøstad kirke

Torsdag 22/11 - Samtalefellesskap

Torsdag 6/12 - Mørketidsgudstjeneste

Alle er velkommen!

Høsten 2018

Høsten og vinter 2018-19:
15. november, 6. desember.

17. januar, 14. februar  
og 14. mars.

Velkommen!

FORMIDDAGSTREFF 

2018-2019

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

måneden kl. 10.30

Vi har åpent hele døgnet!
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helt overflødig. I år var det presten vår, 
Ove Kjelling, som ledet oss gjennom 
høsttakkefesten. Han hadde med seg 
ei «skattekiste». Noen elever fikk lov å 
sjekke hva som befant seg i den: epler 
og hjemmelaget moltesyltetøy! Bud-
skapet var takknemlighet til Gud for 
alt vi får av naturen. Noen elever satt 
imidlertid igjen med en følelse av urett-
ferdighet, da noen elever fikk eplene og 
moltebæra, mens de fleste ble fri. 

Elvetun skole på høsttakkefest

Hver klasse fra 1. - 7. har sin opp-
gave under gudstjenesten. Når 

inngangssalmen synges, bærer 2. klas-
se inn frukt og grønnsaker som legges 
på et bord. 4. klasse leser inngangsbøn-
na i veksellesing med menigheten. 3. 
klasse har et opptrinn i form av sang 
eller drama. 5. klasse leser teksten fra 
Bibelen. 7. klasse leder oss i forbønna. 
Og til slutt synger 1. klasse postludiet: 
«Landet har gitt sin grøde, Herren vår 
Gud har velsignet oss». De tar oss an-

dre med seg ut av kirka mens vi alle 
stemmer i sangen. I gangen - eller vå-
penhuset som det kalles i kirka - får vi 
alle en gulrotbit utdelt av 6. klassinger. 
Elevene utførte sine oppgaver på en ver-
dig og fin måte. Salmesangen var også 
upåklagelig. Det har nok sin årsak i at 
klassene samles til morgenøvelser i da-
gene før selve høsttakkefesten. De sam-
me salmene benyttes år etter år; slik 
læres de godt og elevene deltar aktivt i 
sangen.

Selv om elevene står for de fleste led-
dene i gudstjenesten, er ikke presten 

For undertegnede ble det en «god-bitter» 
påminnelse om at dette var et glimrende 
bilde på hvor urettferdig ressursene er 
fordelt i verden. Igjen en påminnelse om 
å dele med dem som har lite.

For øvrig var presten veldig fornøyd 
med elevene og samarbeidet med Elve-
tun skole. Med andre ord, - høsttakke-
festen er en god tradisjon som fortsatt 
tåler gjentakelse i mange år framover. 

Karin Storvoll
Trygve S. Østrem (bilder)

Under: Her er 3. klasse i aksjon under 
Høsttakkefesten. Ingenting å si på inn-
satsen!

I kista hadde Ove prest tatt med seg et 
par epler og et glass med moltesyltetøy.
Høstens avling ender opp på mange vis.

Over: Elevene i 2. klasse bar inn frukt 
og grønnsaker og gikk inn i prosesjon 
sammen med presten.

Hvert år drar barneskoleelever fra 
Elvetun til kirka på høsttakkefest. 
Det er en gudstjeneste hvor hovedtemaet er å takke for markens grøde, 
og samtidig ha fokus på å dele godene med andre.
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Min barndoms jul

Ester Danielsen ble født i 1929. Hun vokste opp på Stormoen ved Lak-
selva på Senja. De var fem søstre. Ester var yngst og 10 år yngre enn 
Svanhild, den eldste. I 1949 flytta hun til Sæter og har bodd der siden. 

Det er jo to menneskealdre siden jeg 
var barn, så jeg husker ikke så mye 

fra min barndoms jul, ler Ester.

-  Det var fattigslige tider da jeg vokste 
opp. Pappa var fisker og dro blant anna 
på Lofotfiske hvert år. Mamma stod for 
fjøsstell og husstell heime. Det var et 
slitsomt liv, men vi visste ikke om noe 
annet.

Alt av vatn til hus og fjøs måtte hentes 
i brønnen. Ester minnes børtreet og de 
tunge vassbøttene som skulle plasseres 
i bislaget. Det var selvfølgelig langt til 
brønnen og en god oppoverbakke dit. 
Strøm hadde de ikke, og lenge etter at 
de fikk strøm, var det bare nok til lys. 
Brukte de mer enn de tildelte kilowat-
tene, passa «vippa» på at strømmen ble 
brutt. 

Jula var et kjærkomment avbrekk i en 
slitsom hverdag. Det Ester minnes aller 
mest er at i julehelga flytta de inn i stua. 
Stua var ikke i bruk ellers, så det var stor 
stas når de kunne samles rundt bordet i 
oppvarma stue. Den lampa som til van-
lig var i kjøkkenet ble båret inn i stua og 
hengt over spisebordet. 

-  I stua hadde vi et bord med stoler 
rundt og borte i kråa stod det et lite bord 
og et speil. Det var det vi hadde av mø-
bler der. Med lampa i stua måtte mam-
ma klare seg med fjøslykta til kjøkken-
arbeidet.

-  På julaften kokte mamma rømmegrøt 
om kvelden. Rømmen var henta fra fjø-
sen. Det var om å gjøre å få han til å 
smøre seg. Så var det å la han stå å putre 
til han smurte seg. Jeg var ikke noe grøt-
menneske, men til nonsmaten klokka 5 
kokte hun sjokolade. Jeg minnes godt 
når hun stod og brøt opp kokesjokola-
deplata. Da fikk vi ungene en liten bit 
hver. Å, du verden hvor god den sjoko-
ladebiten var.

-  Det var ingen kjøpegaver å få den gan-
gen. Heimestrikka lester og slike nytti-

ge ting var det vanlige. Men jeg minnes 
en gang at Laura og jeg fikk hvert vårt 
perleband med fine farger i julegave hos 
storesøster Svanhild. Å, hvor stolte vi 
var for denne fine gaven!
 

Svanhild som var eldst av søstrene, had-
de huspost og tjente egne penger. 

-  Vi hadde jo god mat i jula. Mamma 
bakte mørlefsa, gnikkalefse og kok-
te smultringer. Å, hvor jeg skulle øn-
ske jeg kunne bake gnikkalefse som ho 
mamma. Ellers hadde vi kjøttrull og si-
rupskaka.

-  Juletre hadde vi selvfølgelig. Vi had-
de furutre som pappa henta fra egen 
eiendom. Pappa brukte å si at han vis-
ste ikke om han kom seg over elva for 
å hente treet. Kanskje sa han det for å 
skremme oss ungene litt. Jeg kan hus-

lys i. Det kunne jo være svært brannfar-
lig. Ellers hadde vi julekuler på treet, 
og jeg kan huske noen små, hvite nis-
ser som jeg tror var laga av pressa papir. 
Jeg kan ikke huske at vi hadde noe glit-
ter på treet.

-  På 1. juledag var det ikke lov til å gå 
noen steder. Da gjorde vi ingenting, 
kanskje vi var ute ei stund. Det var ikke 
lov til å gjøre noe slags handarbeid på 
helligdager. Radio hadde vi ikke før et-
ter krigen. 

-  Vi ungene pleide hvert år å være hos 
ei nabokjerring og gå rundt juletreet. Da 
var det en av guttungene på nabogården 
som pleide å være julenisse, og vi fikk 
hver vår lille pakke fra nissesekken. Det 
var en liten pakke med rosiner i. Det var 
stor stas! En gang skjemte jeg meg ut, 

ke vi var redde for at vi ikke 
skulle få juletre. Det var bru 
over elva lenger nede, men 
da ble det en god omvei. Jeg 
kan ennå kjenne lukta av tre-
et når pappa satt og smidde 
det til for å sette det på fo-
ten. Men det var ett tre han 
ikke hadde råd å ta. Det treet 
stod attmed torvsjåen, og det 
var ekstra pent å se på. Et år 
var det borte. Noen hadde 
tatt det. Vi visste hvem det 
var, men det ble ikke noe 
sak av det. Pynten på treet 
var små kliper som vi satte 

Her er yngstepia Ester rundt året gam-
mel. 

Neste år fyller Ester 90 år 
og har da bodd på Sæther 
i 70 år. Oppe på Volden har 
ho god oversikt over Dyrøy-
sundet.    (foto: A.Ø.Skoglund)

Forts. neste side.
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Oppmerking og drift på kirkegårdene
Det foretas for tiden oppmerking av kirkegårdene i Dyrøy kommune. 
I den forbindelse er det satt ned flere metallmerker omkring på kir-

kegårdene. Når snøen kom-
mer vil det også bli satt ned 
metallrør i merkene, slik at 
de kan brukes om vinteren. 
Oppmerkingen av kirkegården er 
nødvendig for den praktiske drif-
ten og servicen som utføres ved 
kirkegården, og vi ber besøkende 
om ikke å forsøke å fjerne eller 
skade merkene. Ta kontakt med 
kirkevergen ved behov for mer in-
formasjon.

AS

Vær så snill, - ikke prøv å fjerne disse 
merkene. De er nødvendige for den tek-
niske driften av kirkegårdene.

Gi 100!
Konto: 4776 16 83124

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

Takk for gaven!

for jeg spurte etter brødskiva. Søstera 
mi, Laura, ble kjempesint på meg for at 
jeg hadde tigd mat. 

-  Vi kunne julesangene, men jeg kan 
ikke huske at vi sang heime i jula. Men 
vi likte å synge. Om kvelden kunne vi 
samles rundt ovnen. Vi åpna ovnsdøra 
så vi fikk litt lys, og så sang vi flerstemt.

-  Vi fikk litt nye klær til jul, synes jeg 
å huske. Mamma sydde jo alle klærne 
selv. Jeg husker en sommer vi fikk nye 

fine kjoler, blå med roser. Vi var ute og 
klatra og plutselig, - der reiv jeg sund 
kjolen. Du verden, så fortvilt jeg var! 

-  Jeg minnes jula som ei koselig og fre-
delig tid. Forberedelsene gikk stille og 
rolig for seg. Mamma var et enestående 
menneske som arbeidde og sleit for at 
vi skulle ha det bra. Pappa var bestemt. 
Når han sa noe, nytta det ikke å si imot. 
Men han var ikke sint. Vi fikk aldri ju-
ling. Vi hadde det fattigslig, men vi had-
de en god heim og gode foreldre.

Astrid Ø. Skoglund 

Ny stemme og nytt fjes på menighetskontoret

I juni ble det tilsatt ny sekretær på prestekontoret i Dyrøy. Han heter 
André Sætherskar og menighetsbladet har tatt en prat med ham. 

Fortell litt om deg selv, André:
- Jeg er født 26. mai 1969 og oppvokst 
på Elvevoll, nærmere bestemt på Lunde 
gård. Nå bor jeg 100 meter unna barn-
domsheimen, og nå når lauvet har falt 
av trærne kan jeg se over til huset der 
jeg vokste opp. 

Hvilken utdanning har du?
- Jeg begynte på handel og kontor på vi-
deregående skole, men gikk ikke vide-
re i den retning. Etter militæret tok jeg 
kunstutdanning – først i Ålesund og så i 
Bergen. En av professorene sa at denne 
utdanningen kunne brukes til så mangt. 
Han fikk rett i det – for mitt vedkom-
mende.

Ja, fortell litt om de forskjellige jobbene 
du har hatt.
- Jeg har gjort mange forskjellige ting. 
Ei tid bodde vi i Sverige, der jeg var bil-
ledkunstner. Men det ble ikke særlig god 
inntekt av det, så jeg tok forskjellige job-
ber innenfor renhold. F.eks. er jeg veldig 
godt kjent på Åhlens i Stockholm. Der 
kjenner jeg hver krik og krok. Jeg jobba 
der om dagen, mens jeg var på et felles 
atelier om kvelden sammen med mange 
andre kunstnere. Det var veldig interes-
sant og lærerikt. 

Så flyttet dere tilbake til Norge og etter 
hvert også nordover til Dyrøy. Hva har 
du holdt på med her?
- Jeg har hele tiden holdt på med kunst, 
datakunst; men har også måttet kombi-
nere det med andre jobber. Ei tid hadde 
jeg jobb på Nordstat, et firma som drev 

med innsamling av statistikk, og så job-
ba jeg med telefonsalg for Procall. Så har 
jeg vært noen år knytta til nettavisa Sa-
langennyheter som grafisk medarbeider. 
Ellers jobber jeg mye med å utvikle hei-
mesider, animasjoner og presentasjoner. 

Vi er kommet fram til det uunngåelige 
spørsmålet: Hvorfor søkte du på stillingen 
som sekretær ved menighetskontoret?
- Det er to grunner til det. Det er en del-
tidsstilling og det passer meg godt. Jeg 
kan kombinere med andre ting. Dess-
uten er det et variert arbeid her med 
mange forskjellige oppgaver. Det gir et 
mangfold i utfordringene. Det liker jeg. 

Ja, slik ordlegger André Sætherskar seg 
og kan også fortelle at han er gift og at 
de er foreldre til to tenåringsjenter. Me-
nighetsbladet ønsker ham velkommen 
som ny medarbeider og ønsker lykke til 
med de mangslungne oppgavene som 
hører til på et menighetskontor.  

ok

Forts. fra forrige side.
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Over: Fungerende sokneprest Ove Kjelling samlet under prekenen de fremmøtte 
ungene rundt skattekista. Oppi kista fant ungene bandasje, plaster og mynter. Dette 
var sentrale elementer i dagens tekst om den barmhjertige samaritan. 

Familiegudstjeneste
Med sang av Brøstadbotn barnegospel, utdeling av bok til 6-åringene, 
barnedåp og påfølgende kirkekaffe, ble søndag 14. oktober en flott 
familiegudstjeneste. Her følger en enkel bildekavalkade.

En mann lå skadet ved veien, 
og både en prest og en levitt 
gikk forbi uten å hjelpe. Da 
en samaritan kom forbi, en 
fremmed i det området, hjalp 
han den skadde, forbant så-
rene hans og betalte for videre 
stell og pleie. Historien om 
den barmhjertige samari-
tanen er konkret og taler til 
både store og små i dag også.  
 

Brøstadbotn barnegospel deltok med herlig sang på gudstjenesten. De drama-
tiserte også fortellingen om den barmhjertige samaritanen på en lett forståe-
lig måte for alle som hadde funnet veien til kirka denne søndags formiddagen. 
 
Kista som Ove prest brukte under prekenen brukes også av den nystartede søndagssko-
len i Brøstad kirke. Finner du veien til kirka når det er søndagsskole der, kan du være 
med og finne flere spennende ting i kista - ting som har relasjon til temaet for dagen.  

 
Denne søndagen 
var det også ut-
deling av 6 års-
boka.  Det  var 
noen ivrige små 
som kom frem for 
å motta gaven fra 
menigheten.

foto:
Trygve S. Østrem
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24. juni var disse konfirmantene samlet til gudstjeneste og 50-års feiring i Dyrøy 
kirke:  Bak fra venstre: Jan Arild Sørensen, prost Sigurd Skollevoll og Birthe Paulsen. 
I midten: Vivi Ann Jensen, Britt Elin Torsteinsen, Anne Torhild Torsteinsen, Bente 
Paulsen, Britt Ragnhild Paulsen og Kjell Arne Mikalsen. Foran: Olav Mikalsen.

Bladpenger fra januar - juni 2018:

Innenbygds:
T.Nergård, L.K.Arnesen, T.M.Pedersen, A. & R. Kastnes, I. Kristoffersen, H.J.Nygård, M. & E. 
Øvre, S.A.Jensen, E.Vangen, J.E.Taylor, W.Melbye, A.Nergård, V.Svendsen, R. & J. Danielsen, 
O.H.Broks og R. Jakobsen.

Totalt kr. 4 700,- 

Utenbygds:
A.T.Bekkeli, Å.Johansen, .L.Paulsen og NN.                     Totalt kr. 800,- 

Dette gir en samlet inntekt av bladpenger på kr. 5 500,- for 1. halvår 2018

Bladpenger

Vær med og be for konfirmanttiden 
til disse ungdommene:

Erika Bruvoll
Petter Ertzaas

Andrine Gabrielsen
Estine Katrin Sæbbe Haraldsvik

Kenneth Jakobsen
Madelen Shan Dalgård Jørgensen

Linnea Zi Nikolaisen
Emil Ingemann Nordahl 
Viljar Thomasson Rognli

Silje Augusta Nupen Sætherskar
Sander Torsteinsen 
Mathias Wangberg

Vi ønsker dem en flott tid og gleder 
oss til konfirmasjonsdagen! 

Konfirmanter 

2019
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Andakter ved 
Dyrøy Omsorgssenter 

Vinteren 2018

Torsdag 8. november kl. 17.15
Andakt v/prest Ove Kjelling

Torsdag 22. november kl. 17.15
Andakt ved John Taylor

Torsdag 6. desember kl. 17.15
Gudstjeneste med nattverd 

ved prest Ove Kjelling

Torsdag 20. desember kl. 17.15
Andakt ved John Taylor

Torsdag 10. januar kl. 17.15
Andakt ved John Taylor

Torsdag 24. januar kl. 17.15
Andakt ved prest Ove Kjelling

Torsdag 7. februar kl. 17.15
Andakt ved John Taylor

Torsdag 21. februar kl. 17.15
Gudstjeneste med nattverd 

ved prest Ove Kjelling

Torsdag 7. mars kl. 17.15
Andakt ved John Taylor

Torsdag 21. mars kl. 17.15
Andakt ved prest Ove Kjelling

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 

TAKK og BØNN
          Vi takker og ber for...

• Gudstjenestener i advents- og juletid

• Andaktene på Omsorgssenteret

• Samtalefellesskapet i kirka

• Formiddagstreffene i kirka

• Brøstadbotn Barnegospel

• Søndagsskolene i menigheten

• 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

•  Elvetun skole og Dyrøy barnehage

• Fungerende sokneprest Ove Kjelling
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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 advents- og juletid!
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TAKKEANNONSER

Takk til alle som møtte opp på sommer-
konserten vår på Espenes som vi arran-
gerte til inntekt for Moen Bedehus.
Takk til alle de flinke artistene som bi-
dro gratis. Takk til komiteen for praktisk 
hjelp. Takk til loddkjøpere og takk for 
alle gevinstbidrag. Vi hadde en trivelig 
ettermiddag ilag med flott publikum og 
med nydelige musikalske opplevelser.
Vi har til nå samlet inn ca 45.000 kr i 
netto. Tusen takk!  

Vennlig hilsen Britt Tove og May

04. november – Allehelgensdag
Brøstad kirke kl. 11.00 
Høymesse v/prest Ove Kjelling
Søndagsskole
Ofring: Institutt for sjelesorg

18. november – 26. s. i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/prest Ove Kjelling
Ofring: Tømmerneset leirsted

25. november – Kristi kongedag
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse  v/prest Ove Kjelling
Ofring: Viken senter

02. desember – 1. søndag i advent
Dyrøy kirke kl. 17.00
Lysmesse 
v/sokneprest Jan Ole Berntsen
Konfirmanter medvirker
Ofring: Norges kristelige student 
og skoleungdomslag

09. desember – 2. søndag i advent
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse  v/prest Ove Kjelling
Søndagsskole
Ofring: Blå kors

23. desember – Lille julaften
Kastnes bedehus kl. 18.00
Julegudstjeneste  v/prest Ove Kjelling
Ofring: Kirkens nødhjelp

24. desember – Julaften
Dyrøy kirke kl. 14.00
Julegudstjeneste 
 v/prest Ove Kjelling
Ofring: Kirkens bymisjon 

25. desember – Juledag
Brøstad kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste  
v/prest Ove Kjelling
Ofring: Kirkens SOS i Nord-Hålogaland

30. desember – Romjulssøndag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse ved prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Kirkens familievern

13. januar – 2. søn. i åpenbaringstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse  v/prest Ove Kjelling
Søndagsskole

27. januar – 4. søn. i åpenbaringstiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse  v/prest Ove Kjelling

03. februar – 5. søn. i åpenbaringstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prest Ove Kjelling
Søndagsskole

17. februar – Såmannssøndagen
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste  v/prest Ove Kjelling
«Lys Våken» for 5. - 6. klasse

24. februar – Kristi forklaringsdag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse  v/prest Ove Kjelling
Søndagsskole

03. mars – Fastelavenssøndag
Kastnes bedehus kl. 11.00
Høymesse  v/prest Ove Kjelling

06. mars – Askeonsdag
Brøstad kirke kl 19.00
Fastegudstjeneste  v/prest Ove Kjelling

17. mars – 2. søndag i fastetiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/prest Ove Kjelling
Brøstadbotn barnegospel

24. mars – Maria budskapsdag
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/prest Ove Kjelling

31. mars – 3. søndag i fastetiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prest Ove Kjelling
Søndagsskole

Åpningstider: mandag:  stengt
  tirsdag, torsdag og fredag:  1000 - 1530

  onsdag og lørdag:  1000 - 1400
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INFORMASJONSBLAD

DØPTE: 
17.06. Sarah Emilie Nordahl Eidissen  
  – tilhører Lenvik
29.07. Johanna Tvenning Erlandsen
07.08. Amanda Isaksen 
  – tilhører Sørreisa
14.10. Amalie Olsen Johannessen 
  – tilhører Sørreisa

DØDE: 
25.06. Sindre Hansen     f. 1991
04.08. Petra Bruvoll     f. 1927

   SLEKTERS GANG

VIGDE: 
04.08. Benedicte Jensen og Lars Erik Hanssen

No koma Guds englar

No koma Guds englar med helsing i sky, Guds fred og velsigning dei bjoda.
No stig i frå jorda ein helgasong ny, som skal gjennom himmelen ljoda;
Guds fred og vel m  øtt, du barn som er født!
Vår fredsfyrste høgt vere lova!

Til frelsa den fyrste er kåra og krynd og komen til løysing og lukka
for menneskjeborn som er fødde i synd og alt uti vogga må sukka.
Guds fred med dei små som honom fekk sjå!
Vår fredsfyrste høgt vere lova!

No ljodar ein lovsong frå alle Guds born, på alle folks tunger dei kveda. 
So vida som klokkene tima frå tårn, stig tonar av hugnad og gleda. 
Alt kling som i kor: Guds fred over jord! 
Vår fredsfyrste høgt vere lova!

Tekst: Elias Blix 1884


