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Lignelsen om såmannen (Luk. 8, 4-15)

Ved sitt ord, som er fra evighet, skapte Gud himmel og jord, alt synlig og usynlig. 
Gud talte gjennom menneskene i Bibelhistorien, og helt inn i vår egen tid. Og, Guds 
ord ble menneske og tok bolig i blant oss. Gud kaller oss gjennom Ordet til å ha fel-
lesskap med seg.

Bibelfortellingene kan prege våre valg og gi livet retning og innhold. Forutsetnin-
gen er at vi bærer med oss- og bevarer Guds ord i våre hjerter. Lignelsen om såman-
nen gir oss innsikt i Guds/Himmelrikets hemmeligheter. Bilder sier mye. Denne 
lignelsen taler på en billedlig måte til vår nysgjerrighet og skaper undring over na-
turen, vekst. Såkornet er et bilde på Guds ord; nærmere bestemt forkynnelse av ord 
om Guds rike, om Guds virkelighet.
Lignelsen omtaler fire måter, ulike typer jordsmonn, som ordet om Gud blir tatt 
imot i menneskers hjerter på:
1. Ordet blir ikke forstått og følgelig ikke mottatt - kornet ved veien som fuglene 

spiser. 
2. Ordet skaper tro, men troen blir tapt i møte med motstand - kornet på steingrun-

nen som ikke får nok vann og visner.
3. Ordet blir hørt, men bekymringer, nytelse og velstand fører bort fra troen - kor-

net som blir kvalt av tornebusker; altså av bekymringer og livets lyst. 
4. Ordet blir mottatt med forståelse og tro. Ordet bevares i hjertet og gir god frukt 

- kornet som faller i god jord.

Lignelsen om såmannen handler om å høre budskapet samt om å ta det imot helhjer-
tig - med forståelse og tro. Gud sår, strør sitt ord over alt og ønsker å nå alle. Også 
dem som ikke er mottakelige for det. Et annet poeng ved såmannsmotivet er at så-
korn bruker tid på å spire. Likeså tar det tid for Guds ord å (få) virke. Guds ord med 
sin spirekraft kan forandre mennesker og gjøre Guds rike nærværende i vår verden. 
Og det får vokse når det kommer til et mottakelig og utholdende hjerte. 

Et oppriktig og godt hjerte bærer frukter som nevnes i Gal. 5,22-23 og Ef. 5,9: Kjær-
lighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet. Og all godhet, trofasthet, ydmykhet, 
selvbeherskelse, rettferd og sannhet. Jesus oppfordrer oss til både å så (spre) Guds 
ord, og ta imot ordet som skaper tro i oss. Det er godt å bli rotfestet i Guds ord og 
delta i såmannsarbeidet. Det er også godt å se at Guds rike vokser. Vi er nemlig 
Guds medarbeidere og Gud gjør sin del idet Han gir vekst, slik Paulus skriver: 
«Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst.» 1.Kor 3,6. 

Beste hilsen, prest Slavisa

«En såmann er vår store Gud! I Jesus Kristus går han ut. 
Han sår sitt korn, sitt nådeord. All verden er hans åkerjord.» 

(Salme 577 i Norsk Salmebok)

Den norske kirke følger opp dåpen 
med å tilby trosopplæring gjennom 

oppveksten, til familier, barn og unge. 
Gjennom trosopplæringen kan barna bli 
kjent med kirken og den kristne tro.

Dyrøy menighet følger opp dåpsbarna ved 
å invitere til gudstjenester som er tilpasset 
barnefamilier. Barn som er 2, 4, eller 6 år 
blir gjerne spesielt invitert til å få kirkebø-
ker som kan gi dem innblikk og opplæring 
i den kristne troen. 

Dernest tilbyr vi opplegget Kirkerottene for 
førskolebarn. Dessuten har vi søndagskole 
der barna får høre bibelfortellinger og de 
får være med på ulike aktiviteter. I tillegg 
får 8-åringene være Tårnagenter. De lø-
ser oppdrag gjennom bibelfortellinger og 
utforsker kirkehuset og klokketårnet. På 
søndagsgudstjenesten deler de noe av det 
de har opplevd som agenter. 

Dertil kommer Lys Våken som har som mål 
at 11-åringene skal få oppleve en kirke som 
gir rom for alle – hele døgnet, hele livet. 

Foreldre og foresatte skal få oppleve en 
kirke som deler tradisjoner og verdier – 
hele døgnet, hele livet. 

Konfirmasjonsåret og gudstjenester inngår 
også i våre trosopplæringstiltak.

SJ

Og alle er velkommen til alle gudstje-
nestene våre, - både store og små. 

Der får man bli bedre kjent med Bibelen, 
denne boka som står helt sentralt i vår tro 
og kirke. 

I dette nummeret av menighetsbladet kan 
du lese mer om Bibelen, og om et av te-
maene Bibelen omhandler, nemlig dåpen.
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Pressemelding - Finnsnes 20. desember 2019 

Senja prosti - i ny og større utgave

For et år siden vedtok Nord-Hålogaland bispedømmeråd å redusere antall prostier 
i Troms fylke fra 5 til 4 prostier. Begrunnelsen for vedtaket er hovedsakelig et øn-
ske om større og mer robuste enheter. I praksis betyr dette at Indre Troms og Senja 
prostier slås sammen fra 1. januar 2020.

Det er altså ikke bare Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik kommuner som slås sammen 
til Senja kommune fra nyttår av. Senja-navnet vil da i tråd med gammel praksis, også 
tas tydelig i bruk med heder og verdighet som et regionnavn – en region som gren-
ser mot Trondenes i sør, Tromsø i nord og Sverige i øst. Det nye prostiet vil omfatte 
noe mer enn dagens kommunale Midt-Tromsinndeling. I tillegg til Senja kommune 
vil kommunene Dyrøy, Sørreisa, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen 
befinne seg i det nye Senja prosti.

Menighetene vil i praksis ikke merke så veldig mye til at de fra nyttår av vil tilhøre 
et større prosti. Men prestene vil merke dette i større grad, da de formelt sett vil ha 
hele det nye prostiet som tjenestedistrikt. Men i det daglige arbeider prestene primært 
i sine særlige arbeidsområder – som er lik menighetene – og det er arbeidet lokalt 
som betyr noe for menneskene i det enkelte lokalsamfunn. Det blir nok derfor pros-
ten som vil merke den største forskjellen. Prostiet vil mer enn dobles i areal, antall 
menigheter dobles fra 6 til 12 og antall prester i prostiet dobles til 16. Med denne 
endringen vil Senja prosti gå forbi Trondenes prosti i antall prester og bli det nest-
største prostiet i bispedømmet etter Domprostiet.

Det er nå vedtatt at prostesetet i det nye prostiet vil være på Finnsnes og at prosten i 
nåværende Senja prosti – Sigurd Skollevoll – fortsetter som prost i det nye prostiet. 
Søndag 5. januar 2020 ble prosten i Indre Troms – Gunn Elvebakk – takket av ved 
gudstjenesten i Målselv kirke, en gudstjeneste biskop Olav Øygard deltok i.

På 1. nyttårsdag var det kun i Finnsnes kirke at det var gudstjeneste 
i det nye Senja prosti. Den anledningen brukte vi til en liten 
markering av oppstarten av det nye prostiet.

Med vennlig hilsen
Sigurd Skollevoll
Prosten i Senja, Postboks 404
9305 Finnsnes
Mob: 415 77 617

Velkommen til Søndagsskolen!
i Brøstad kirke
Søndag 8. mars
Søndag 10. mai
Søndag 31. mai
Søndag 14. juni

Andakter ved Dyrøy Omsorgssenter 
Våren 2020

Torsdag 05. mars kl. 17.15 - Andakt ved John Taylor 

Torsdag 19. mars kl. 17.15 - Andakt ved prest Slavisa Josifovic

Torsdag 02. april kl. 17.15 - Andakt ved John Taylor

Torsdag 16. april kl. 17.15 
Gudstjeneste med nattverd ved prest Slavisa Josifovic

Torsdag 30. april kl. 17.15 - Andakt ved John Taylor

 Torsdag 14. mai kl. 17.15 - Andakt ved prest Slavisa Josifovic

Torsdag 28. mai kl. 17.15 - Andakt ved John Taylor

 Torsdag 11. juni kl.17.15
Gudstjeneste med nattverd ved prest Slavisa Josifovic

Torsdag 25. juni kl. 17.15 - Andakt ved John Taylor

 Torsdag 09. juli kl. 17.15 - Andakt ved John Taylor

Torsdag 23. juli kl. 17.15 - Andakt ved prest Slavisa Josifovic

Alle er hjertelig velkommen!
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#BIBELENtilALLE
Du ser ho ofte. Gjerne i den blå bilen, smilende og alltid på tur til noe. 
Lederen av menighetsrådet er ei engasjert dame. I høst brukte Anne 
et par dager på å være sjåfør for bibelutdeling i Dyrøy. De fleste av 
våre vel 550 husstander fikk besøk og tilbud om å få en gratis bibel.   

Redaksjonen i Menighetsbladet tok et 
lite intervju med sjåføren. Hva er bibel-
aksjonen, Anne?

- Bibelen til alle i Troms er et økumenisk, 
tverrkirkelig arrangement. De fleste 
kristne menigheter i fylket står sammen 
om utdeling av Bibelen.

Hva var din første reaksjon?

- Først var jeg negativ - og egentlig 
veeeldig skeptisk, sier Anne med rynker i 
panna. Ikke visste jeg hvem som sto bak. 
Og så hadde jeg lite lyst til å banke på hos 
naboer og kjente for å spørre om de ville 
ha en bibel….  Men etter et møtepunkt 

med noen av de som ledet aksjonen, så 
skjønte jeg mer og var villig til å være 
med på aksjonen.  

Og hvem står bak denne aksjonen?

Det er mange, deriblant Den Norske 
Kirke, Ungdom i Oppdrag og Fjellheim 
Bibelskole.

I vår menighet var det kjørerturer ut til 
folket i oktober, fortell!

Dette ble noe av det mest positive jeg har 
vært med på. Tre hyggelig ungdommer var 
i bilen. Jeg husker hvor jublende glade de 
var når folk takket ja til å ta imot en bibel. 

Hvordan ble dere tatt imot? 

Folk i Dyrøy er veldig trivelige. Nes-
ten overalt ble de som delte ut møtt av 
smilende og hyggelige folk. Folk ble 
overraska. Noen lurte på om de skulle 
få bibelen gratis og noen lurte på hvem 
som sto bak. Og så var det også noen 
som takket nei, og tydelig viste at de ikke 
ønsket dette. 

Er det en spesiell episode du husker? 

Det er mange små episoder jeg husker. 
Der ungdommene viste synlig glede når 
de møtte smilende folk som var glade for 
å få en bibel,- det var artig. Og så ble 
jeg veldig rørt over flere av telefonene 
etterpå der folk spurte om de også kunne 
få en bibel. Jeg blir nesten litt ydmyk og 
kjenner jeg har fått en god lærdom; vi vet 
ikke alt om hverandre, så det å respektere 
enkeltmennesker er viktig. 

De som ikke var hjemme – fikk de mu-
lighet til å få en bibel? 

Jeg har fått mange telefoner etterpå av 
folk som ikke var hjemme. Kanskje har 
jeg (vi i menigheten) levert ut vel 20 
bibler i ettertid til folk som ønsket det. 

Nå har kanskje mange fått en ny bibel, 
har menigheten et tilbud for de som vil 
bli kjent i denne boka? 

Ja, hver søndag kl. 19.30 samles de som 
har lyst å lese bibelen i Brøstad kirke. 
Det passer for absolutt alle. Velkommen!

Og så smiler Anne - og den gode latteren 
som alle kjenner, følger med ho ut døra. 
Ho skal sikkert ut på tur til nye oppdrag. 
Takk for praten! 

Ragnvald Storvoll

Hver søndag samles vi 
i Brøstad kirke 
kl 19.30 - 20.15 

og leser høyt fra Bibelen for 
hverandre.

Vi har starta med evangeliene. 
Det er frivillig å lese høyt, det 

går godt an å lese stille 
og bare høre. 

Har du lyst til å delta, er du 
hjertelig velkommen. 

Dyrøy menighet

Vi leser i 

     Bibelen 
                  sammen ...

Elieser 6 
seiler langs kysten hele året, 
og ligger ved kai på Bergan 

palmehelgen.

Det er møte ombord:
Søndag 5. april kl. 18.00
Mandag 6. april kl. 19.00

Ellers er alle hjertelig velkom-
men til å komme om bord hele 

dagen, mens båten ligger ved kai!
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Bibelen
Bibel betyr ganske enkelt «bøker». Den er egentlig et bibliotek av 66 
bøker, skrevet av 44 forskjellige forfattere over en periode på 1.500 
år.  De 39 bøkene i det Gamle Testamentet ble skrevet i tiden mellom 
år 1400 og 400 f. Kr. De 27 bøkene i det Nye Testamentet ble skrevet 
mellom år 50 og 100 e. Kr.

I dag er Bibelen den boken i verden som er oversatt til flest språk. Den 31. desember 
2008 var hele Bibelen oversatt til 451 forskjellige språk og deler av Bibelen oversatt 
til i alt 2 479 språk.

Hvor mange timer tar det å lese Bibelen? 
Bibelen er på ca. 1400 sider, har 1189 kapitler, 31 173 vers, ca. 740 000 ord og ca. 
3 millioner bokstaver. Mange steder, i kirker og i media, har det blitt arrangert sam-
menhengende høytlesning av Bibelen som helhet. Slik høytlesning tar ca. 80 timer. 
Å lese den stille tar ca. 50 timer.

Gamle kilder
I 1947 skjedde det noe spesielt. Da fant man 800 bokruller i en grotte i Qumran 
(ikke så langt fra Dødehavet). 200 av disse var av Bibelen, blant annet en 8 meter 
lang rull av Jesaja som var skrevet 125 år f.kr. Dette var 1000 år eldre enn det eldste 
hebraiske håndskriftet man da kjente til! Resten av bokrullene var skrevet mellom 
250 f.kr. og 65 e.kr.

Midtnatta er en konfirmantfestival på 
Bardufoss med ca. 350 deltakere. Det 
deltar konfirmanter fra Senja prosti og 
Metodistkirken på Finnsnes. 

Midtnatta er en konfirmantfestival utviklet over flere år og koker ned til 
en «3 x 3» tenking. 3 deler; lovsang, forkynnelse, bønn, 3 ideer; ung, 
ny, sammen og 3 ønsker; være relevant, bidra nært, invitere videre.

Tidligere konfirmanter vil nok kjenne 
seg igjen i aktiviteter som volleyball, 
«sumo-bryting», bruskassetårn, trylle-
show og «Åpen scene». I år ble det også 
mulig å prøve «promillebriller» og Spi-
keball. Masse aktiviteter som får kvel-
den til å gå fort. De 11 konfirmantene fra 
Dyrøy menighet som var med på festi-
valen sier at opplegget er helt greit.

- «Litt dumt at vi ikke kunne gå ut på tur!»
sier konfirmantene herfra. Dette har nok 
bakgrunn i sikkerheten rundt ungdomme-
ne, - ikke bare å sende 350 konfirmanter 
ut på egen hånd...

Prest Slavisa

Standard de siste årene har vært tryl-
leshow med triks og flammer ved Ruben 
Gazki.                          (Foto: Midtnatta)Kilde: bibel.no
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Dåpen er et mysterium.
Kirkerådet skriver på neste side: «I året som ligger foran vil vi gi ek-
stra oppmerksomhet til dåpen».  Budskapet er at dåpen er det aktuelle 
satsingsområdet.

Dåpens gave

I året som ligger foran vil vi i kirken gi ekstra oppmerksomhet til dåpen. 
Hva har vi i dåpen? Hvorfor skal vi døpes?

Helt siden Jesus ba oss om å døpe, har mennesker søkt dåp. Dåpen er et 
mysterium. Ord kan ikke fullt ut beskrive det som skjer. Vannet øses opp i 
Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Ved evangeliet, det levende 
Ordet, blir vannet en nådens kilde. Dåpen gir oss del i påskefortellingen 
om Jesus som døde og sto opp av graven.

Tradisjonen vår er at barn blir båret til dåpen. Vi feirer det nye livet, og 
legger barnet i Guds hender. Foreldre gjør mange valg for sine barn. Når 
et barn blir døpt, svarer foreldre og faddere ja på barnets vegne. Men det 
er aldri for sent å bli døpt. Når ungdom og voksne blir døpt, svarer de 
selv ja. Også da står faddere klar til å hjelpe den døpte til å leve i dåpen og 
troen på Jesus. Bibelfortellinger, bønn, nattverd og tilhørighet i kirken er 
en del av dåpens velsignelse. 

Vannet i den kristne dåpen er et tegn som rommer både liv og død. 
Vannet er vårt livsgrunnlag og samtidig en trussel. Når vi feirer dåp setter 
vi derfor også ord på og tar avstand fra det som er vondt og imot Guds 
vilje. Dette gjør vi i fellesskap når vi forsaker djevelen og bekjenner troen. 
Dåpen skjermer oss ikke fra ondskap, synd og destruktive krefter. Den gir 
oss et løfte og et håp om at livskreftene er sterkere, og at Gud tilgir oss og 
renser oss for all urett. 
 
Livet fører oss opp og ned. Vi er både sterke og sårbare, og trenger å høre 
til i en sammenheng. Hvor ulike vi enn er, i dåpen forenes vi på tvers av 
alt som skiller. Dåpen gir fellesskap med Kristus og med kristne søsken 
i vår lokale menighet og i den verdensvide kirke. Dette fellesskapet 
strekker seg over tid og rom: for det er én tro, én dåp, én kirke. Det vi får i 
dåpen gir mot og styrke til å elske Gud og vår neste. 

Dåpen er en Guds gave, gitt av nåde, tre håndfuller vann, øst opp i 
Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn til evig liv. Vi går fremtiden i 
møte sammen med Kristus.

«Som skapt er mennesket allerede under 
Guds omsorg.» I dåpsliturgien betones 
det imidlertid at den som døpes settes inn 
i et felleskap med Jesus og blir en del av 
kirken. Dåpen er et mysterium. Dåpen er 
Guds handling med mennesket til frelse, 
og den som utfører dåpen er et redskap 
for Gud. Ved Guds ord (evangeliet), blir 
vannet en nådens kilde. Dåpen utføres 
i vann til Faderens og Sønnens og Den 
hellige ånds navn.  

Harald Hegstad skriver i sin bok Dåpen. 
En nådens kilde: «Det som skjer i dåpen, 
er en foregripelse av og tegn på den 

forløsning som en gang skal bli fullt ut 
virkeliggjort». Dåpen viser mot en frelse 
som en enda ikke har fått fullt ut del i, 
men som først blir fullt virkeliggjort i det 
fremtidige Guds rike.

Dåpen handler om forholdet mellom 
mennesket og Gud og dette er en prosess 
som varer livet ut hos den døpte. Pro-
sessperspektivet på dåpen peker bl.a. på 
betydningen av at dåpens gave stadig må 
mottas i tro, at den døpte må læres opp 
i troen (trosopplæring) og inkluderes i 
fellesskapet i kirken, sier Hegstad.

SJ

12. mars, 16. april, 14. mai og 11. juni
Du er velkommen!

FFORMIDDAGSTREFFORMIDDAGSTREFF  

Våren 2020Våren 2020

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

måneden kl. 10.30

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
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Det skjedde i de dager ...
Tredje juledag var det juletrefest i Brøstad kirke. Selvfølgelig med kaffe 
og kakao, gode julekaker og gang rundt juletreet. Men denne dagen fikk 
ungene også være med og oppleve hele juleevangeliet. De fikk kostymer 
og roller, og var med på det som skjedde for så mange år siden. 

Med ett sto en Herrens engel foran 
dem, og Herrens herlighet lyste om 
dem. Engelen sa: «Frykt ikke! Se, 
jeg forkynner dere en stor glede, 
en glede for hele folket. I dag er 
det født dere en frelser i Davids by, 
han er Messias, Herren. Og dette 
skal dere ha til tegn: 

Noen av Herodes sine vismenn kom og fant Jesus under stjernen som ledet dem til 
Betlehemsmarken. De hyllet Jesus og ga han gaver; gull, røkelse og myrra.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute 
på marken og holdt nattevakt over flokken sin. 

Og alle dro av sted for å la seg innskrive, 
hver til sin by. 

Josef dro da fra byen Nasaret i Gali-
lea opp til Betlehem, for å la seg 
innskrive sammen med Maria, som 
var lovet bort til ham. 

Og der fødte hun sin sønn. Hun svøpte 
han og la han i en krybbe, for det var 
ikke husrom for dem i herberget.

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra 
keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives 
i manntall.  

Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger 
i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en 
himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 
«Ære være Gud idet høyeste, og fred på jorden 
blant mennesker Gud har glede i.» 

«Dokker kan få bo i stallen.»         Bilder/idé: Bente S. Østrem  
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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. Vi er sertifisert og auto-
risert 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 

Storfamiliemiddag - god livskavlitet!
Det har blitt en flott tradisjon i Brøstad kirke å arrangere storfamilie-
middager. Det er samtalefellesskapet som står bak ideen og tilbake-
meldingene er gode.
Familiemiddag i kirka er noe jeg setter 
stor pris på. Jeg kommer fra en kultur 
hvor folk kan droppe innom helt tilfel-
dig og blir så klart invitert til middag. 
Derfor laget vi ofte mye mat. Jeg synes 
at storfamiliemiddag her i Brøstad kirke 
minner meg mye om den kulturen jeg 
kommer fra. Her får du spise og drikke 
til du blir mett. Du får møte glade, blide 
og dedikerte lokale entusiaster som bru-
ker sin tid for å skape et felleskap. De 
lager mat, koker kaffe, baker kake, ryd-
der, vasker og stiller opp som barnevakt. 
Her kan du møte og bli kjent med andre 

familier, møte folk du kjenner fra før el-
ler rett og slett ha en rolig middag med 
din partner.» Irina P. Lillegård

«Med barn som har aktiviteter de skal 
videre på etter middag, er det deilig en 
gang i blant å kunne dra rett fra jobb 
til ferdig dekket bord, hvor blide folk 
i menigheta møter deg. Man kan senke 
skuldrene rett og slett, og man slipper å 
stresse før man må videre til trening el-
ler hva det måtte være. Det er god livs-
kvalitet!». 

Kjell Jostein Lillegård

Dyrøy sokn
54 16 19

 Arkivbilde: R. Storvoll 
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BlomsterbuaBlomsterbua
Begravelsesbyrå 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

Demas 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

SSandbakk
    Begravelseshjelp as

 

Begravelse, Gravstein, Blomster

Finnset, 9310 Sørreisa
Tlf: 922 28 999

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

Ha en god påske og vår!Ha en god påske og vår!
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08. mars – 2. søndag i fastetiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prest Slavisa Josifovic
Søndagsskole
Ofring: Egen menighet

22. mars – Maria Budskapsdag
Brøstad kirke kl. 17.00
Høymesse v/prest Slavisa Josifovic
Fasteaksjonen
Ofring: Kirkens Nødhjelp

29. mars – 4. søndag i fastetiden
Sørreisa kirke kl. 11.00
Visitasgudstjeneste m/nattverd
v/Biskop Olav Øygard m.fl.

05. april – Palmesøndag
Brøstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Brøstad kirkeforening

09. april – Skjærtorsdag
Brøstad kirke kl. 18.00
Høymesse v/prest Slavisa Josifovic
Ofring: Kirkens bymisjon, Tromsø

10. april – Langfredag
Brøstad kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste
v/prest Slavisa Josifovic
Ofring: Strømmestiftelsen

12. april – Påskedag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste m/nattverd
v/prest Slavisa Josifovic
Ofring: Norsk Israelsmisjon

19. april – 2. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
v/prest Slavisa Josifovic
Tårnagentene og Brøstadbotn 
Barnegospel deltar
Ofring: Egen menighet

26. april – 3. søndag i påsketiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/prest Slavisa Josifovic
Ofring: Egen menighet

10. mai – 5. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste m/nattverd
v/prest Slavisa Josifovic 
og konfirmantene
Søndagsskole
Ofring: Egen menighet

17. mai – Nasjonaldagen
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
v/prest Slavisa Josifovic
Dyrøy korforening deltar
Ofring: NMS Misjonsprosjekt

21. mai – Kristi himmelfart
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/prest Slavisa Josifovic
Ofring: Egen menighet

24. mai – Søndag før Pinse
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/prest Slavisa Josifovic
Ofring: Tømmerneset leirsted

31. mai – Pinsedag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prest Slavisa Josifovic
Søndagsskole
Ofring: NLM Nord

06. juni – Kastnesdagen
Kastnes bygdetun kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste m/nattverd
v/prest Slavisa Josifovic
Ofring: Kastnes bedehus

07. juni – Treenighetssøndag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/prest Slavisa Josifovic
Ofring: Egen menighet

14. juni – 2. søn. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prest Slavisa Josifovic
Søndagsskole
Ofring: Normisjon, internasj. arb.

28. juni – 4. søn. i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/vikar
Konfirmantjubileum
Ofring: Egen menighet

TAKKEANNONSER

Hjertelig takk for oppmerksomheten 
i anledning Erling Holmens bortgang. 
Takk for blomster, samtaler, tanker og 
gode ord. Solveig og Vegar 

Hjertelig takk til alle som har husket 
oss med blomster, telefoner, klemmer 
og gode ord, samt gaver til Dyrøy kirke, 
ved vår kjære mor Anna Paulsens bort-
gang. En spesiell takk for nydelig sang 
og spill i kirken og for god hjelp under 
minnestunden. 

Familien

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. 

Våren 2020:

Torsdag 12. mars
«Johannesevangeliet»

Innledn. v/Slavisa Josifovic

Torsdag 26. mars
Besøk av biskop Olav Øygard

Torsdag 16. april
Sangkveld - kl. 17.15

på Dyrøy omsorgssenter

Torsdag 7. mai
Samtalefellesskap

Torsdag 28. mai
Samtalefellesskap

Torsdag 11. juni
Sangkveld

m/grilling i båthamna

Se for øvrig plakater og 
bekjentgjørelser via facebook 

foran hver samling.
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INFORMASJONSBLAD

DØPTE: 
02.02.20    Adele Aasland Jæger  - tilhører Tromsø 
    Amalie Aasland Jæger - tilhører Tromsø 
    Nellie Sørgård Sæbbe

09.02.20    Sindre Leander Christiansen

DØDE: 
07.11.19    Ragnar Ellingsen  f. 1930 
20.12.19   Marius Helmer Olai Johansen f. 1943 
07.01.20   Anna Petrine Paulsen  f. 1924 
24.01.20   Agnar Lars Peder Solbakk f. 1933

   SLEKTERS GANG

Bibelen er en gammel bok.
Leser du den, så blir du klok.
Mennesket trenger mer enn mat,
mer enn brød og melk og salat.

Bibelen er mat for meg. 
Bibelen er mat for deg.
Gud vil be oss hjem til seg. 
Bibelen kan vise veg.

Bibelen kan fortelle deg
hemmeligheten om en vei
så du kan finne veien hjem.
Jeg kan se en dør stå på klem.

Bibelen er et gammelt brev.
Egentlig var det Gud som skrev
kjærlighetsbrev til store og små.
Du kan åpne brevet ditt nå.

Tore Thomassen, 1991


