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En helt vanlig dag på kjøpesenteret
Vi er i et stort kjøpesenter med flere etasjer. Rulletrapper går opp og ned, fulle av 
folk. Mange går rundt med venner og familie og gjør seg ærender her og der. En del 
sitter på kafé og drikker kaffe. Noen spiser. Noen røyker. Venninner treffes over en 
salat. På et øyeblikk går en sms fra én mobiltelefon til en annen, som et signal. Med 
ett hører vi musikk. En mann reiser seg opp i kaféen. Han har hestehale, hvit skjorte 
og blå jakke. Han slår ut med armene og begynner å synge med dyp, sterk stemme: 
«Dette er dagen som Herren har gjort, la oss juble og glede oss på den.»  

Han vekker oppmerksomhet, folk snur seg 
spørrende. En annen mann reiser seg opp og 
overtar: «Jesus er oppstått fra de døde.» Mer 
oppmerksomhet, flere snur seg. De med bar-
nevogner stopper. Noen smiler. Mange lytter. 
Flere, både menn og kvinner, reiser seg og 
faller inn: «Med sin død overvant han dø-
den.»  Enda flere blir med: «Han gav liv til de 
som lå i graven.» 

Nå brukes mobiler og kameraer flittig til opptak.  Dette er spesielt. Teksten synges 
flere ganger: «Jesus er oppstått fra de døde. Med sin død overvant han døden. Han 
gav liv til de som lå i graven.» Vi ser smil, glade ansikter og hører vakre toner. En 
ung mann bak disken i kaffebaren står blant kollegene og synger energisk. Så er det 
bare kvinnestemmer. Flere og flere filmer. Sangen toner ut som et mektig, mange-
stemt kor: «Han gav liv til de som lå i graven!»  Klapping, løftede hender, jubel. Så 
er det slutt. Alt er som før. Eller?

Denne hendelsen fant sted på kjøpesenteret City Mall i Beirut, Libanon, i påsken 
i fjor. Opptaket er gjort av den kristne TV-stasjonen SAT7 og finnes på YouTube 
under «Jesus is risen song». Sangen ble sunget på arabisk, med innslag av gresk.  
Det hele tok 1 minutt og 48 sekunder. 

På 1 minutt og 48 
sekunder ble verdens 
viktigste begivenhet 
delt med alle som var 
på kjøpesenteret den 
dagen.

God påske!

Hilde Andersen 
(foto; SAT7)

Påsken og andre globale håpstegn

For mange av oss hjelper det mye når sola 
kommer tilbake. Petter Dass tegner i Nord-
lands Trompet et bilde av mørketida (Aurora 
den røde): «I medens har bonden ei ynderlig 
kår, i mørk - han seg legger, i mørk - han 
oppstår»... Så blir det bedre: «Tvert om når at 
sol er i tvillingens hus, meddeler hun landet et 
ynderlig ljus, det sommeren varer til ende»... 
Sola fester seg i kroppen vår, livsmotet stikker 
fram. Dagene kan bli preget av mer uteaktivi-
teter, det anbefales sterkt! 

Slikt sett er det også ikke tilfeldig at en av kir-
kas store høytider påsken er nettopp om våren, 
i vår del av verden merkes det klart - jo flere 
påskedager, lysere blir det. Men ingenting 
er i seg sjøl gratis. Det sier påska mye om: 
Fra palmesøndag, med hyllest av Jesus, via 
ydmykelse langfredag, og det endelige opp-
gjøret: Det er fullbrakt - Han gjorde opp for 
deg og meg. Og til Guds store overraskelse 1. 
påskedag: Jesu seier over dødens makt. Påske 
er håp, Jesus åpna veien til Guds rike, om vi 
tar imot den utstrakte handa.

Og et annet og uteglemt håpstegn: Pinsen. 
Rundt tida for båtpuss, og naturen som våkner. 
Og den første pinsa var en svært effektiv opp-
våkning: En enkel flokk slitne menn og kvin-
ner i Jerusalem hadde opplevd den levende 
Jesus, men de trengte dramatisk påfyll. Og så 
kommer Guds kraftige nærvær, Den hellige 
ånd: Folk snakker språk de ikke kunne, redde 
fikk livsmot. Kirka fikk sin geburtsdag. Gjen-
nom dåp og tro er veien gjennom Jesus åpen 
for alle, uten unntak. I Syria, på landsbygda i 
Kenya, i Sør-Korea og hos oss. Gudsriket er 
globalt og lokalt. Kairo eller Dyrøy.

Dette gode kjærlighetens budskap har blitt for-
midla i hverdag og høytid her i bygda lenge. Vi 
vil få ønske dere alle riktig god påske. Nyt Guds 
frie natur og hjertelig velkommen til kirka!

PGN
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Dette følges opp med ei helgesam-
ling i kirka hvor man lærer å slå 

opp i Bibelen, får kjennskap til hva den 
inneholder og jobber praktisk med tek-
ster fra Bibelen blant annet gjennom 
drama. Det hele munner ut i en gudstje-
neste hvor alle deltar med drama, sang, 
opplesning og andre praktiske oppgaver.

Kirka sentralt uttrykker intensjonen med 
LysVåken på følgende måte:
• La 11-åringene få oppleve:  En kirke 

som rommer alle – hele døgnet, hele 
livet!

• La foreldrene få oppleve: En kirke 
som deler tradisjoner og verdier – hele 
døgnet, hele livet!

• La menigheten få oppleve: Fellesskap   
som gir glede og energi – hele døgnet, 
hele livet!

• La omverdenen få oppleve: En ny-
skapende kirke som gir omsorg – hele 
døgnet, hele livet!

Vi har spurt Marte og Vebjørn hva de 
husker best etter helga?

MARTE: Det var ganske artig å få være 
med på gudstjenesten som nesten bare 
vi i femte klasse hadde laget. Jeg sy-
nes det gikk fint. Vi så også en fin film 
på kvelden. Den het «Helten i Central 
Park».

VEBJØRN: Det var gøy. Vi lekte sisten 
og noen stol-leker og så så vi film.

Marie, hva husker du fra bibelverkstedet?

MARIE: Vi gjorde noen oppgaver som 
handla om Bibelen. F.eks. satte vi inn 
riktig bok på riktig plass. Så sang vi san-
gen «Bibelen er en gammel bok.»

Har du lest noe i denne gamle boka? Er 
det vanskelig, synes du?

MARIE: Jeg har lest helt fra begynnel-
sen og omtrent til side 90. Det handler 

om Abraham og Jakob og de folkene 
der. Synes ikke det er spesielt vanskelig, 
bare litt liten skrift.

Hva gjorde dere ellers i løpet av helga? 

MARIT: Vi lekte noen leker. Blant an-
net en som heter «Varm stol». Vi fikk 
noen spørsmål; f.eks.: Er Fakstinden 
det høyeste fjellet i Dørøy?  Så skulle vi 
bytte stol hvis dette var sant eller bli sit-
tende hvis det var usant. Vi bakte boller 
som ligna på kanelsnurrer. De skulle vi 
servere på kirkekaffen etter gudstjenes-
ten søndag. 

Hvordan var det å sove i kirka?

MARTE: Det var litt bråk, men det gikk 
bra. Jeg fikk sove til slutt.

MARIT: Jeg synes det var artig å sove 
i kirka selv om det var litt vanskelig da 
mange bråkte. Derfor ble det jo også 
tungt å våkne på søndagsmorgenen.

Kunne du tenke deg flere slike eller lig-
nende samlinger?

MARTE: Vi kunne godt hatt det noen 
flere år, ikke bare i femte klasse.

Fortsatt våken! Skal man holde seg lys 
våken må man sørge for at alt er på plass - 
gode klassevenner, pledd, godteri, brus og 
en film... Her koser Benedicte Kristiansen, 
Markus A. Olsen, Trine Cruickshank, 
Vebjørn Nordahl, Marte R. Olsen, Marie 
Ertzaas og Wilde Johansen seg.

VEBJØRN: Ja, jeg kunne 
også tenke meg flere samlin-
ger.

Foreldre stilte velvillig opp 
både som nattevakter og pizza-
bakere. Så lørdagskvelden ble 
fin med hjemmelaget pizza til 
filmen oppe i Håkonshallen.

Natta ble som nevnt ikke helt god for 
alle. Noen våkna og fikk problemer 
med å sovne igjen. Det ble nødvendig 
med vekking søndag morgen. Ikke med 
grytelokk, men med en dempet versjon 
av LysVåken sangen. Da gudstjenesten 
nærma seg, var det likevel en lys våken 
gjeng som skjøttet sine oppgaver på en 
utmerket måte gjennom hele gudstje-
nesten.

Vi håper at deltakerne sitter igjen med 
en god opplevelse og at strofer fra Lys-
Våken sangen kan feste seg og minne 
om at kirka også er et sted for dem:

Tenk å få være med 
og tilhøre slik et sted

der barna er størst
de små kommer først
Og når det blir mørkt 

omkring oss 
og natten virker lang 

er vi glad vi har en kirke 
fylt av glede, lys og sang! 

Vi er sammen, vi er våkne, 
vi har fest og vi har lys!

Tekst & foto: Karin Storvoll

Per holder koken så vidt vi 
kan se...

Siste helga i januar, før sola var kommet tilbake, stilte 
ni lys våkne femteklassinger opp i Brøstad kirke. Ut-
gangspunktet for samlinga er at menigheten deler ut 
bibler til alle i femte klasse. 



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 1 - 2012 6 7

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012

De livsviktige grønnsakene

Catarina Ramirez er takknemlig for grønnsakene som vokser i drivhu-
set. Støtten fra Kirkens Nødhjelp er grunnen til at hun kan gi døtrene 
næringsrik mat og viktig skolegang.

tens dager da mange ble jaget 
på flukt og måtte bosette seg 
i områder hvor de ikke hadde 
kunnskap om jorda de dyrket. 
Kombinert med uforutsigbare 
tørke- og regnperioder har man-
ge menn flyktet til byene for å 
finne arbeid, mens kvinnene blir 
igjen på landsbygda med ansva-
ret for familien. 

Friske grønnsaker i drivhus 
Derfor har CIEDEG startet 
kvinnegrupper hvor det gis opp-
læring i bærekraftig jordbruk 
og støtte til å bygge drivhus. 
Catarina er en av kvinnene som 
deltar i prosjektet. I drivhusene 
vokser nå grønnsaker som ellers 
ikke gror i høyden. Grønnsaker 
som gir livsviktig næring og sårt 
tiltrengt inntekt. 

- For en stund siden plukket vi 
120 agurker i drivhuset, forteller 
Catarina. Siden vi er seks fami-
lier som deler, ble det 20 agurker 
på hver. Vi har også tomater her. 
Den første avlingen fikk vi ikke 
til, men den neste ga cirka 30 kilo. 
Den lille kvinnen smiler bredt. 
Hun er stolt. Hun trenger ikke 
lenger bekymre seg for hvordan 
hun skal skaffe penger til å kjøpe 
grønnsaker på markedet. Catarina 

- Vitaminer, utbryter Catarina og smiler 
fornøyd. Hun og datteren Anabella har 
akkurat plukket kurven full av fargerike 
paprika. I det karrige landskapet 2500 
meter over havet er det begrenset hva 
som vil gro. Tørke to år på rad har ført 
til at store avlinger har gått tapt og pri-
sen på matvarer som selges på markedet 
har skutt i været.

Jeg vil ikke at døtrene mine skal lide 
samme skjebne som meg. Med en ut-
dannelse har de rettigheter i samfunnet 
og de kan få en ordentlig lønn, sier den 
tapre moren. Hun forteller at skolegan-
gen er gratis, men at gymtøy, skrivesa-
ker og uniform må familiene betale selv.

Underernæring et stort problem

har lært at bønner og mais alene ikke er til-
strekkelig kost for tenåringsdøtrene. – De 
trenger vitaminer, sier hun og holder frem 
kurven med paprika igjen.
Grunntanken bak prosjektet er at grønn-
sakene som kvinnene dyrker i drivhus 
skal inngå i familiens kosthold. Et even-
tuelt overskudd kan selges videre og gi 
inntekt.

- Jeg er ofte bekymret for hvor jeg skal 
få penger til mat fra. Det er øyeblikk 
hvor jeg ikke har noen ting. Da ber jeg 
til Gud, forteller Catarina. Hennes høy-
este ønske er å gi døtrene Anabella (14) 
og Marta (11) skolegang og utdannelse. 
– Uten utdannelse kan man bare få jobb 
som vaskehjelp for familier med penger. 

Drivhus  Kirkens Nødhjelp støtter utgifter til drivhus, 
vanningsanlegg og planter og frø som gir familier i 
Guatemala næringsrike grønnsaker til eget kosthold og 
salg på markedet. 

I Guatemala er 60 % 
av landets innbyggere 
urbefolkning, av maya-
avstamning. I 1996 
ble en rekke fredsav-
taler undertegnet etter 
en over 30 år lang og 
blodig væpnet konflikt 
hvor urbefolkningen 
led en hard skjebne. 
Gjennom CIEDEG, en 
sammenslutning av pro-
testantiske kirker i Gua-
temala, jobber Kirkens 
Nødhjelp blant annet 
med støtte til sårbare 
grupper. 

- Underernæring er en stor utfordring 
blant mayabefolkningen, forteller Hugo 
Garrido, leder i CIEDEG. Organisasjo-
nen har gjennomført undersøkelser som 
viser at mange barn lider av mangelsyk-
dommer og har svak helse på grunn av 
ensidig kost og for lite mat. - Noen av 
disse problemene stammer fra konflik-

Catarina og datteren Catarina Ramirez fra 
Guatemala har fått startstøtte fra Kirkens 
Nødhjelp til å dyrke grønnsaker i drivhus. Nå 
gir hun døtrene næringsrik mat og tjener penger 
nok til at jentene kan gå på skole. Catarina tror 
en fremtid uten fattigdom er mulig. Her er hun 
sammen med datteren Anabella (14).

- Det gir meg en god følelse å kunne 
ta vare på døtrene mine. Catarina er 
takknemlig for starthjelpen fra Kirkens 
Nødhjelp. - Nå støtter jeg meg selv, sier 
Catarina fornøyd.

Kirkens Nødhjelp
Foto: Laurie MacGregor (foto)
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FASTEAKSJONEN I DYRØY - ET HÅNDSLAG TIL FATTIGE
De siste par åra har Dyrøykonfirmantene vært med på den store fasteaksjonen, som 
ledd i fastetida, forberedelsen til påsken. Vi har i to år hatt en felles konfirmant-
gudstjeneste sist i mars, de to første åra sammen med Sørreisa menighet - i år, av 
praktiske grunner, sammen med Salangen menighet. I år gjennomføres ungdoms-
gudstjenesten med Kirkens Nødhjelp tirsdag 23.mars kl. 19.00 i Brøstad kirke.  

Tirsdag 27. mars om ettermiddagen / kvelden er den landsomfattende dør til dør-
aksjonen med fastebøsser.  Flott om dere følger med i media og har kontanter å gi! 
Vi i Dyrøy menighet, konfirmantene og en del voksne kommer rundt på så mange 
dører i Dyrøy vi klarer å dekke. Fredagen før får konfirmantene informasjon og 
inspirasjon for å samle inn penger.

Du finner mer informasjon på Kirkens Nødhjelps (KN) nettside. Kanskje vi slår 
rekordene fra 2010 og 2011. Vi fikk inn ca. 13 000 i fjor, nesten en fordobling fra 
året før.

De som ønsker kan også få fastebøsser å ha hjemme, bare kontakt oss (tlf. 47859165), 
eller ta en med deg i Brøstad kirke etter gudstjenester - eller kontakt KN direkte. I 
år er fokuset på økonomisk fordeling i verden, tidligere år gikk det særlig til hjelp 
for de som er sterkt berørt av klimakrisa, for eksempel utbedring av hus i Vietnam.

Per Gustav Nilsen, lokalkontakt for KN i Dyrøy

Send SMS <KN200> til 2090 (200 kr)  
eller ring givertelefon 820 44 088 (200 kr) 
eller benytt kontonummer 1594.22.87493

Takk for ditt bidrag

En verden uten fattigdom er mulig 
Det handler om rettferdighet

Støtt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012

25. – 27. mars
KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON  2012

Konfirmantene 2012

Konfirmasjon i Dyrøy kirke, søndag 03. juni 2012 - kl. 11.00

Følgende 9.-klassinger har deltatt på presentasjonsgudstjeneste og 
konfirmantopplegget dette skoleåret:

Brå, Barbro Marie Hind
Johansen, Guro
Krogh, Ida Rask

Ludvigsen, Sindre
Myrvold, Stine

Vær med og be for våre konfirmanter: 
Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det 
lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, 
han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. 

(Matt 7,7-8)

MENIGHETENS ÅRSMØTE

Det avholdes årsmøte for Dyrøy menighet
i Brøstad kirke torsdag 12. april kl. 19.30

Årsmøtesaker, valg. 
Velkommen til lokalt menighetsengasjement!

arr: Samtalefellesskapet
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masse individuelle aktiviteter, 
kreativt rom, stille rom, en solid 
volleyballturnering, åpen scene, en 
dyktig tryllekunstner, Ruben Ga-
ski. Midt i natta var det et avbrekk 
med bønnevandring. Der kunne 
en tenne lys, bruke bønneperler, 
få tegna i hånda et kors til minne 
om dåpen - og de som ønska, fikk 
nattverd. På slutten var det siste del 
av turneringa, et Fadervår, velsig-
nelsen - og trøtte, men forhåpent-
ligvis glade konfirmanter. Også i år 
var vi med fra Dyrøy, vi kjørte med 
salangskonfirmantene.

«En for alle - alle for en» viser til 
Påsken, at Èn, nettopp Jesus, gav 
seg sjøl for oss alle. Vi har alt eva-
luert opplegget og noen av oss gle-
der oss alt til 2. - 3.februar 2013 - 
neste nattlige tur til Silsandhallen. 

PGN

I år var omlag 385 konfirmanter 
og mange unge og voksne ledere 
samla i Silsandhallen fra ettermid-
dagen 4. februar til langt på natt. 
Finnsnesnatta kom også i 2012!

Denne har vært arrangert i flere 
år, tidligere i Finnsneshallen. Vi 

som stod bak, var Den norske kirke 
sammen med Metodistkirka på Finns-
nes, og det var konfirmanter fra både 
Senja-  og Indre Troms prostier.

Tema i år var: «En for alle - alle for 
en». Mye foregikk: Oppstart, med be-
gynnelsen av ungdomsgudstjeneste, 

Midt i Natta

Denne siden: Tryllekunstner og forkyn-
ner Ruben Gaski var en fresk attraksjon 
på Finnsnesnatta.
(foto: Roy-Frode Løvland)

Midt i  natta - midt i ringen: 
Ungdomsprest Frank Stell-
macher må til pers i rodeo-
ringen...    (foto: Per G. Nilsen)
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Brøstad kirke 
-  et bygg, en menighet, et jubileum!
Noen har sikkert merket at det har blitt gjort en god del det siste året i Brøstad kirke. 
Likesom i Dyrøy kirke, har vi god grunn til å takke de som har utført dugnadsarbeid 
de siste månedene. Vi har fått montert nye ovner i kirkeskipet, fast projektor i taket, 
bygd ut høyttaleranlegget. I kjelleren er det blitt ryddet og montert opp en pen kjøk-
keninnredning - dette letter aktivitetene i forbindelse med barnearbeid. Vi kan også 
nevne en forsiktig ommøblering av stolene i kirkeskipet. Dette var også anbefalt av 
biskopen under visitasen i mars 2011. Stolene er skråstilt for å styrke fellesskapet og 
det er mulig å gå langs vinduene, - noe som ble gjort ved en fin velsignelse utført av 
11-åringene på «Lys Våken».

Dette er bare eksempler. Videre har det blitt utført arbeid innafor avtaleverket med 
kommunen. Et rekkverk er montert ute til rullestolrampen, det er montert panikkbeslag 
på  hoveddørene, slik at de er lette å få opp ved brann. Det er også satt inn ny ytterdør 
i sakristiet, nå er det ikke kaldt der mer! Takk til de som har bidratt.

I kirkebygget har det vært utført godt kirkelig og samfunnsgagnelig arbeid i mange år, 
foreninger for alle aldre har brukt kapellet, og det ble etter hvert vigsla og ombygd. Nå 
heter det Brøstad kirke og er det kirkebygget i bygda der flest aktiviteter foregår. Det er 

som kjent også en egen forening 
i huset, Brøstad kirkeforening. 
Denne skal ha årsmøte senere i 
år - følg med.

I hele 75 år, siden 1937, har 
innbyggerne stilt opp for både 
å jobbe fysisk med bygget - og 
samles som menighet. Til høsten 
skal vi markere dette. Vi skal se 
bakover med takknemlighet og 
framover med friskt mot! Her vil 
vi ikke minst få takke de mange 
som trofast har stilt opp gjennom 
år, og alle besøkende og brukere 
av bygget, unge og eldre. Alle er 
velkommen til å slite ned dørene 
her - kirka er til for alle! Der kan 
vi både møte Gud og hverandre. 
Vi har et flott løfte fra Jesus 
selv om menigheten som bruker 
nettopp et slikt hus: «Dødsrikets 
porter skal ikke få makt over 
den». (Matt.16.18)

Arbeidsutvalget i Dyrøy menig-
hetsråd bestemte nylig at jubile-
et skal feires 10. - 11.november 
til høsten. Sett gjerne av datoene 
allerede nå. Vi har invitert både 
prost og biskop med ledsagere 
til dette jubileet, og håper mange 
vil bli med, både fastboende og 
utflytta dyrøyværinger. PGN

Ny Plassering
av stolene i kirka 

betyr at menigheten
får mer kontakt med hver-

andre og større fokus mot alteret.
I tillegg er det nå også mulig å gå 

mellom vinduene og stolrekkene.   
(fotos: Trygve S. Østrem)

Panikkbeslag, rullestolrampe 
med gelender, nye panelovner, 
projektor i taket, røykvarslere, 
flere høyttalere og snart ferdig 
kjøkken i kjelleren er noen av 
de tingene som er forbedret i 
Brøstad kirke de to siste årene.
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Påskekryssord
Vannrett:

1.   foregikk langfredag
11. for alltid
12. fjellkjede
13. forstandsmessig
17. skryt
18. danset
19. Emmausvandrer, Luk. 24.18
22. lukt
23. tone
24. skred
27. er peppermøene
29. pattedyr
30. bibelsk by
31. bibeldel, fork.
32. tvil
33. tvil!
34. maktmisbruk
36. beiler
38. huseiers
39. banket
41. lyde
43. uklar
44. har fortrinnsrett
47. skal
48. en av de tolv
49. fellesbetegnelse ledere
51. vokaler
52. romertall 2
53. lever
54. hør!
55. flott
57. vått terreng
58. kan påskemorgenfrokosten   
      være

Loddrett:

1.   en selvfølge på påsketuren
2.   rake
3.   avsvidd jord
4.   en av de tolv
5.   krangl!
6.   disiplin
7.   kan man henge sammen som
8.   tine
9.   dro
10. ble innstiftet skjærtorsdag
14. bør egget være
15. den er i smia
16. bevege
20. frambæring av brød og vin
21. fø opp
25. drikkes ofte i Bibelen
26. hand
28. utrop
30. bakenforliggende
33. overspising
35. glose
36. omhu
37. profet, Luk. 9.30
38. ordklasse
40. vasen
42. drikke
45. tauene
46. koselig belysning
50. har tent opp
55. god karakter
56. byge
57. grunnstoff

1  2 3 4 5  6 7 8 9  10 

  11     12      

13 14     15     16  

17      18       

19   20  21     22   

23     24  25  26    

27    28   29    30  

31   32   33   34 35   

  36   37   38     

39 40    41  42   43   

44    45     46  47  

48        49  50   

51   52   53   54    

  55   56   57     

58             

 
Løsningen på påskekryssordet kan sendes til redaksjonen, 

Dyrøy menighet,        postboks 23, 9316 Brøstadbotn. 
Løsningen kommer i neste nummer.

R
ønnaug Ø

strem
 N

ielsen, 2012
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DRØMMER for 
menigheten 

I  Bergprekenen i Matteus kapittel 5 
sier Jesus: «Dere er jordens salt», 

og «Dere er verdens lys». Hva kan 
han mene med dette?

Salt bruker vi for å konservere og 
smaksette maten. Lys trenger vi for å 
leve og for å se. Som kirke er vi dette, 
salt og lys. Guds menighet har betyd-
ning i verden. Den gjør en forskjell.

Jesus sier at vi er jordens salt og ver-
dens lys. Hvordan kan dette henge 
sammen? Når vi lever nær Jesus, så 
vil hans lys skinne i oss, og slik kan 
vi være verdens lys.

«Dere er jordens salt! Men hvis sal-
tet mister sin kraft, hvordan skal det 
da bli gjort til salt igjen? Det duger 
ikke lenger til noe, men kastes ut og 
tråkkes ned av menneskene. Dere er 
verdens lys! En by som ligger på et 
fjell, kan ikke skjules. Heller ikke ten-

ner man en oljelampe og setter den 
under et kar. Nei, man setter den på 
en holder, så den lyser for alle i hu-
set. Slik skal deres lys skinne for men-
neskene, så de kan se de gode gjer-
ningene dere gjør, og prise deres Far 
i himmelen!»   Matteus 5,13 – 16.

«Dette lille lyset mitt, 
det skal skinne klart.»

En kjent påskesalme av en lite kjent forfatter
«Å salige stund uten like» er en salme som ofte synges første påskedag. 
Den står i Norsk salmebok på nr. 189. Forfatteren er Johan Halmrast, 
som levde fra 1866 til 1912.

Han ble født på Fåberg ved Lillehammer, der faren var en velbeslått kjøpmann. 
Dessverre gikk faren konkurs i 1878, og da flyttet hele familien til Oslo, som den 
gang het Kristiania. Johan var 12 år. Han var svakelig og funksjonshemmet, - til 
gjengjeld intelligent og teoretisk flink, men fikk ikke mer utdanning etter folke-
skolen. På egen hånd lærte han seg imidlertid engelsk og tysk. For å tjene til livets 
opphold skrev han dikt, artikler og fortellinger. Fortellingene handlet for det meste 
om farlige skurker, modige helter og skjønne kvinner. 
Av titler kan nevnes Fabrikkgutten, En Kristianiada-
me, Kjærlighedens Sejer, og Hans Barndoms Brud. 
Disse romanfortellingene utgav han som hefter, 
som han solgte. Han skrev ca. 800 dikt. Det meste 
ble utgitt på hans eget forlag, som nesten alltid var på 
minussiden når det gjaldt fortjeneste.

Den eneste faste jobben Johan Halmrast hadde, var et 
par år som medarbeider i et ungdomsblad. Han prøv-
de å starte et prosjekt med abonnement på salmer til 
en av kirkeårets tekstrekker, men fikk ingen respons 
på dette. Mot slutten av livet tjente han litt på kor-
rekturlesing. Han holdt til i et lite, fattigslig loftsrom, 
og benyttet seg av servering på Frelsesarméens sup-
pekjøkken.

Halmrast var 46 år gammel da han døde av lunge-
betennelse i november 1912. I begravelsen hans var 
det foruten presten bare 6 personer, - faren, broren og 
fire offiserer fra Frelsesarmeen. Etter hans død ble det 
funnet en god del upubliserte manuskripter på rom-
met hans. Disse ble brent uten at noen hadde lest dem.
«Å salige stund uten like» skrev Johan Halmrast da 
han var 24 år. Salmen beskriver Maria Magdalenas 
møte med den oppstandne Jesus. Derfor kalles den 
også Maria Magdalenas jubel. Det er Maria Magda-
lena som med stor glede forteller om hvordan hun helt 
uventet treffer Jesus da han var stått opp fra de døde.
Kilder: Norsk salmebok nr. 189, 
Store norske leksikon, Salmebloggen til Leif Haugen

Hilde Andersen 

Kirkens SOS er kirkens egen krise-
telefon. Et åpent takvindu når alle 
dører er stengt eller føles stengt.  Et 
sted en kan ringe anonymt og uten å 
møte moralske pekefingre, «ta deg 
nå sammen-utsagn» eller velmente 
bagatelliserende råd.  En trenger 
ikke snakke om Gud for å ringe, og 
ingen ting er så forferdelig at det ikke 
kan snakkes om.  Det er fullstendig 
taushetsplikt.

Vi har åpent hele døgnet!

har samlinger ca tredje hver fredag 
kl.18.00-20.00 i Brøstad kirke. Tilbu-
det er for deg som går på ungdoms-

skolen eller videregående. 

VÅR-2012
16.03   Matkveld
13.04   Gipsmaskekveld
04.05   Bowling & Burger
25.05   Paintball-møte
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TAKK og BØNN
• Påskehøytiden
• Kommunestyret
• Menighetsrådet
• Store og små begivenheter i Dyrøy
• Kommunale etater og prosjekter 
• Bedrifter og andre virksomheter
• Barn og ungdom
• Konfirmantene
• Skolelaget
• Trosopplæringen
• Unge familier
• Middelaldrende
• Eldre
• Formiddagstreffene
• Samtalefellesskapet
• Gudstjenester og andre kirkelige 

aktiviteter
• Dyrøy korforening
• Dyrøyoktetten
• Brøstad barnegospel
• B-tweens
• Sikkerhet i trafikken og på sjøen
• De som sliter med sykdom
• De som har mistet noen
• Menighetens misjonsprosjekt
• Det som ligger hver enkelt på hjerteTELEFON 77 18 76 00 / 480 42628

KAFÉ / BUTIKK med godt utvalg 
i fritidsutstyr og gaveartikler!
Besøk oss i våre nye lokaler i IS-bygget (tidligere Lefsekjerringa)

DEMAS as hovedkontor er i Brøstadbotn. Gjennom nettbasert kommunika-
sjon har bedriften fra den ble etablert i 1989 vært uavhengig av stedstilknyt-
ning og har kontor og avdelinger i Harstad, Hønefoss og Russland.  Bedriften 
leverer produkter til inn- og utland. DEMAS har egen utviklingsavdeling. 
Gjennom innovasjon og utvikling har DEMAS flere ganger kommet med nye 
oppfinnelser og nye produkter til bransjen.

Fagområder/utdanning:
• Ingeniørkompetanse i elektro, data, 

industriteknikk etc.
• Fagbrev i tavlemontasje, elektro,  

automasjon etc.
• Økonomi og ledelse, internasjonal  

handel etc.
• Prosesskunnskap, teknisk og organisatorisk

Er DEMAS din arbeidsplass i framtida?

DEMAS er en teknologi- og produksjonsbe-
drift med produkter og tjenester som elek-
trotavler, ingeniørtjenester, automasjon- og 
styringssystemer. Bedriften har bygd ut for 
videre vekst. I dag er vi ca 30 ansatte. 

              www.demas.no

God  påske! Du er hjertelig velkommen til 
samtalefellesskap våren 2012.

Samlingene er til vanlig i 
Brøstad kirke kl. 19.30

22. mars  -  Temakveld
BIBELEN

12. april
Menighetens årsmøte

03. mai  -  Temakveld
Samvittighet

24. mai
Internasjonal aften

Samtalefellesskapet er et åpent fel-
lesskap i Dyrøy menighet. Samlin-
gene er hver tredje torsdag i Brøstad 
kirke. Samlingene starter kl.19.30 
med et hyggelig måltid. Dernest er 
det en innledning rundt et tema som 
etterfølges av samtale i grupper.

Velkommen! 

Minnegave til Moen Bedehus
 

I forbindelse med Helene Knutsens 
gravferd ble det gitt kr.8 000,- i gave 
til Moen bedehus, og i forbindelse med 
Jorun Skogstads gravferd ble det gitt kr. 
5 700,- til sammen kr.13 700,- Hjertelig 
takk til alle pårørende og alle de andre 
som var med å gi en så stor og fin gave.

 

for styret Oddvar Moen
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Åpningstider:  
Man - Tor: 10.00 - 16.00

Fre: 10.00 - 17.00
Lør: 10.00 - 14.00

Velkommen til vårt utsalg i Brøstadbotn
Tverrveien 7, 9311 Brøstadbotn,   77 18 93 50

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

Et verdig farvel
BEGRAVELSESBYRÅET I DYRØY

SANDBAKK
Begravelsehjelp

Finnset, 9310 Sørreisa
Tlf: 922 28 999 

Gudrun Falch   Anne Marie Dahl

9326 Bardufoss
Tlf: 916 48 324

Alt i blomster og binderi

Vi hjelper deg med praktisk støtte og alt som trengs, for å gjøre begravelsen til et verdig farvel

Åpningstider:  
Man - Tor: 10.00 - 16.00

Fre: 10.00 - 17.00
Lør: 10.00 - 14.00

Velkommen til vårt utsalg i Brøstadbotn
Tverrveien 7, 9311 Brøstadbotn,   77 18 93 50

Dyrøy Blomster
Begravelsesbyrå 

Tverrveien 14, 9311 Brøstadbotn
Vi handterer alt angående dødsfall, nedlegging,

samtaler med pårørende, utfylling av nødvendige 
papirer osv. Vi gjør også hjemmebesøk om det ønskes.

Alt i blomster og sorgbinderi.

Butikk og vakttelefon: 77 18 81 11

Dame og herre frisørmester

Du inviteres til leirer på

TØMMERNESET LEIRSTED 
Våren 2012 

 20. - 22. april    5. - 7. kl.

 30.3. - 2.4. 

Påskeleir - 7. kl. - 2. vgs

 15. - 17. juni  

Sommerleir, 3. - 7. kl.

For mer informasjon, sjekk www.
nmsu.no eller ta kontakt med 

Charles Taylor tlf. 404 15155. Du kan 
også maile til charlor71@gmail.com

Takk for all vennlig deltakelse i forbin-
delse med Odd Harald Isaksens bort-
gang og begravelse. Takk for blomster 
og minnekort til hans båre. 

Familien

Takk for all vennlig deltakelse i forbin-
delse med Helene O. Knutsens bortgang 
og begravelse. Takk for blomster og 
minnekort til hennes båre. Takk for gave 
til Moen bedehus, kr. 8 000,- Vi vil også 
takke hjemmetjenesten og betjeningen  
på sykehjemmet for god pleie og støtte.

Familien

TAKKEANNONSER
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Dyrøy Omsorgssenter 
Andakter - Våren 2012

Torsdag 29. mars kl. 16.30 
Påskeandakt v/Per Gustav Nilsen

Torsdag 12. april kl. 16.30 
Andakt v/Oddvar Moen

Torsdag 26. april kl. 16.30 
Andakt v/John Taylor

Torsdag 10. mai kl. 16.30 
Andakt v/Oddvar Moen

Torsdag 24. mai kl. 16.30 
Andakt v/s.pr. Per Gustav Nilsen

Torsdag 07. juni kl. 16.30 
Andakt v/John Taylor

Torsdag 21. juni kl. 16.30 
Andakt v/Oddvar Moen

Alle hjertelig velkommen!

Stillhet og bønn 
i Brøstad kirke

Vi fortsetter med Åpen kirke, 
bønn og stillhet i Brøstad kirke. 
Vi bruker noen få bønnesalmer, 
Den norske kirkes bønnebok, leser 
et skriftord og ber kort felles bønn, 
gjerne med andres bønneemner. 

Ellers anledning til stillhet og bønn. 
Anledning til samtale med prest, 
enkel kaffeservering. Ring meg 
gjerne om samtale på 478 59165, 
noen benytter seg av det. Ingenting 
er for stort eller for lite!

Onsdager kl. 18.00 - 19.00: 
 

11. april, 3. mai og 6. juni

01. april – Palmesøndag
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
v/sokneprest Per Gustav Nilsen 
Ofring: Egen menighet

05. april – Skjærtorsdag
Brøstad kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste 
v/sokneprest Per Gustav Nilsen
Ofring: Kristenrussen i Nord-Norge

06. april – Langfredag
Brøstad kirke kl. 17.00
Langfredagsgudstjeneste 
v/sokneprest Per Gustav Nilsen
Ofring: Brøstad kirkeforening

08. april – 1. påskedag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste 
v/sokneprest Per Gustav Nilsen
Ofring: Egen menighet

09. april – 2. påskedag
ingen gudstjeneste i Dyrøy menighet

15. april – 2. søndag i påsketida
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Per Gustav Nilsen
Ofring: Norges søndagsskoleforbund, 
Troms krets

22. april – 3.søndag i påsketida
Ingen gudstjeneste i Dyrøy menighet

29. april – 4.søndag i påsketida
Kastnes bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste v/s.prest Per Gustav Nilsen
Ofring: Kastnes bedehus

01. mai – tirsdag
Brøstad kirke kl. 11.00
Solidaritetsgudstjeneste 
v/sokneprest Per Gustav Nilsen
Ofring: Amnesty International

06. mai – 5. søndag i påsketida
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Per Gustav Nilsen
Ofring: Norges kristelige student- og 
skoleungdomslag, region Nord

13. mai – 6. søndag i påsketida
Ingen gudstjeneste i Dyrøy menighet

17. mai – Grunnlovsdag
Brøstad kirke kl. 11.00 
Familiegudstjeneste 
v/sokneprest Per Gustav Nilsen og 
Dyrøy korforening
Ofring: Kirkens Nødhjelp

20. mai – søndag før pinse
Brøstad kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste 
v/sokneprest Per Gustav Nilsen og 
Charles Taylor fra NMSU
Ofring: Menighetens misjonsprosjekt- NMS

27. mai – 1. pinsedag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste 
v/sokneprest Per Gustav Nilsen
Ofring: Egen menighet

28. mai – 2. pinsedag
Hagenes på Dyrøya kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste 
v/sokneprest Per Gustav Nilsen
Ofring: Norges samemisjon/KOLA-
halvøya 

03. juni – Treenighetssøndag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/sokneprest Per Gustav Nilsen
Ofring: Egen menighet

09. juni – lørdag
Kastnesdagen kl. 13.00
Friluftsgudstjeneste 
v/sokneprest Per Gustav Nilsen
Ofring: Normisjon i utlandet

17. juni – 3. søndag i treenighetstida
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/vikar
Ofring: Norsk misjon i øst

24. juni – 4. søndag i treenighetstida
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest 
Per Gustav Nilsen
Ofring: Moen bedehus

01. juli – 5. søndag i treenighetstida
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest 
Per Gustav Nilsen
50-års konfirmantjubileum
Ofring: Egen menighet
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INFORMASJONSBLAD

DYRØY: 
30.11.11.   Helene Oleanne Knutsen  f.1925
24.12.11.   Edvard Martin Vasshaug  f.1918
30.12.11.   Tor Jæger    f.1927
07.02.12.   Jorund Birgitte Skogstad  f.1922
10.02.12.   Rolf Kolin Karlsen   f.1922
25.02.12.   Reidun Kristiansen   f.1946
26.02.12.   Torbjørn K. H. Torsteinsen  f.1935
26.02.12.   Torstein J Torsteinsen   f.1921

DYRØY: 
19.02.   Mathilde Helen Agersborg Juliussen,    - tilhører Sørreisa
 Isak Henden Lindbøl,   - tilhører Sørreisa

  SLEKTERS GANG

Døde

Døpte

Å salige stund uten like, han lever, 
han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, 
min sjel, hvorfor sørger da du?
Han er ikke lenger i graven, 
hvor bleknet i døden han lå;
jeg levende så ham i haven, 
og aldri så skjønn jeg ham så.

Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord -
tenk, jeg som er ringest blant ringe, den minste han kjenner på jord.
Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, Å, kunne jeg synge det ut!
Å, kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud!

Å salige stund uten like, han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du?
Du søkte din trøst i den døde, og dvelte ved gravnatten kun;
så fikk du den levende møte, å salige, salige stund!

Å salige stund uten like
Johan Halmrast 1890 / NOS 189


