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Neste nummer kommer ut ca. 15. juni 
2013. Stoff til bladet må være redaksjonen 
i hende 1. juni.

Dødens overmann
Biskop Per Oskar Kjølaas’  påskehilsen

Det finnes rom i vårt indre som vi sjelden åpner. Jeg tenker på døden. Den er 
det vanskeligste av alt, og samtidig det mest naturlige. Vi vet hvor skjør tilvæ-
relsen er. Stadig minnes vi på det. Tidens tann gnager på oss alle. Vi ser venner 
som vi ikke har truffet på lenge og tenker: «Det er rart hvor gammel han eller 
hun er blitt.» Eller vi ser det på våre egne barn. Slekters gang i menighetsbla-
det forteller om et liv som går altfor fort. Etter hvert tar andre vår plass. 

Den kristne tro hyller dødens overmann. Han kalte seg selv for «det evige liv». 
En del syntes det var absurd. Noen dro seg unna. Andre ble opprørt og arg.

Evigheten, som vi forbinder med døden, uttrykkes ofte i bilder. Det tales om 
gater av gull, en perleport, harper og englevinger. Ofte naive bilder, men de 
må forstås som symboler. Uten bilder kan man ikke forstå det som ligger 
bak vår fatteevne.

En gang sa Jesus: «Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt 
meg, … er gått over fra døden til livet.» Jesus taler om nuet, ikke om frem-
tiden. Det finnes en evighet eller en udødelighet for det menneske som i 
tillit lever sammen med denne dødens overmann. Å tro på ham er ikke noe 
krampaktig forsøk på å underkaste seg noe man ikke vil. Man må ikke un-
derskrive en kontrakt eller begi seg ut på saker og ting som man synes er un-
derlige og skremmende. Det holder å la seg gripe av ham som kalles dødens 
overmann og gi plass for sin lengsel etter Gud. For din lengsel etter Gud er 
hans lengsel etter deg.

Kristen tro er ikke noe valium mot 
dødsangst. Den er ikke et middel man 
tyr til når medisinene ikke lenger vir-
ker. Men for det mennesket som frykter 
døden, som er urolig for alderdommen, 
som er redd for den store ensomheten, 
finnes bare ett råd: lytt til og stol på 
den personen som frimodig hevdet at 
han er Gud. Så får du del i et annet liv, 
midt i det vanlige livet. 

Det er troens mysterium og påskens 
glede!

Velsignet påske. 

Høytid med bismak? 

Høytid er et begrep eller ord som kan tol-
kes på forskjellige måter. Om en plutselig 
som mann skulle finne på å få ta klesvas-
ken, kan du være sikker på at den kvinne-
lige part sier: «Det var på høy tid!».

En bonde kan nok i løpet av sesongen, 
f.eks ute på Espenes, si at nå er det høy-
tid. I det han freser over jordet og samler 
inn gress og pakker det inn i høyballer. 
Senere vil kanskje elgen også gumlende 
og mumlende si: Det var på høy tid! 

For andre igjen kan det være å se Li-
verpool tape nok en hjemmekamp på 
Anfield mot luguber motstand i Cupen. 
Men, stemning var det og for en høytid! 

Atter andre igjen vil vel forbinde or-
det med noe religiøst. Den feirin-
gen som vi snart går inn i er en høy-
tidsstemning med bismak. Kanskje 
fordi Jesus etter 2-3 års solid innsats 
må bite i det sure eplet og dø på korset?  
Ja, kanskje det. 

Eller er kanskje bismaken med tanke på 
presten som ser de tomme setene i kir-
ken, og tenker tilbake på høytiden når 
det alltid er fullt av folk, nemlig i julen.

I påsken er folk på fjellet, - förstås! Og 
kanskje er det noe i det en tidligere kol-
lega i Harstad understrekte: Det er bedre 
å sitte på fjellet og tenke på kirken, enn å 
sitte i kirken og tenke på fjellet. Han var 
vel kjent for på rette tider av året å gå 
rett fra gudstjeneste og ut i marka med 
skiskoene på! 

Påsken er en viktig høytid for kristne 
over hele verden. Og mens man spiser 

forts.
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marsipan, kvikklunsj eller appelsin, 
mens man går runden rundt på ski et 
par timer, kan man kaste en aldri så li-
ten tanke lenger sør. Sørøst for å være 
presis. 
Og sende en liten takk til den gjengen 
som gikk rundt i tull i ørkenen i 40 år før 
de fant hjem til sitt lovede land. De som 
hadde Moses som leder, som tok dem ut 
av slaveriet i Egypt til et land som var 
fylt av melk og honning. Det jødiske 
folk feirer fortsatt en av sine viktigste 
høytider til minne om denne kvelden, 
utfarten fra Egypt. 

Slik kan også vi i overført betydning 
feire vår frihet. Ikke fra faraos slaveri 
i lenker, men friheten fra dødens brutte 
lenker, som Jesus brøt på oppstandel-
sens grytidlige morgen der nede i Israel. 
I Sørøst. 

Så, mens du nå skulle finne på å bli brun 
der oppe på fjellet. Ha en fin og strålen-
de påske, men ta gjerne med deg tanken 
om høytiden. Selv om påskens høytid er 
en høytid med bismak. Også for oss som 
er i kirken. På mer enn en måte.

tae

Innsettelse av ny sokneprest
Etter å ha jobbet som kapellan i Fauske og prostiprest i Harstad, har 
Thor-Arne Ervik nå kommet til Dyrøy for å være sokneprest. Opprin-
nelig kommer Ervik fra Harstad, men hans kone, Siv Frida Høgmo, 
er fra Elvevoll, og han mener at Dyrøy er et naturlig sted å komme til. 

Søndag 3.mars hadde Thor-Arne Ervik 
sin første gudstjeneste som ny sokne-
prest i Dyrøy menighet. Godt over sytti 
stykker hadde tatt turen for å få med 
seg innsettelsen. Prost for Senja prosti, 
Sigurd Skollevoll, ledet gudstjenesten 
sammen med den nye soknepresten. Er-
vik presenterte seg selv og hans forhold 
til kommunen. Han holdt en god preken 
for menigheten med innslag av både 
humor og alvor. Prekenen var bygd opp 
rundt ordene «omvendelse, kall og tro». 
Dyrøy korforening var også tilstede og 
fremførte to sanger.

Etter gudstjenesten var det storslått kir-
kekaffe med mange deilige kaker. Ragn-
vald Storvoll intervjuet Thor-Arne, slik 
at vi kunne bli enda bedre kjent med han. 
Her fikk vi både harde fakta og latter 
mellom kakestykkene. Flere benyttet an-
ledningen til å si noen ord. Den nye sok-
nepresten mottok hilsener og blomster 
fra både ordfører og menighetsrådsleder. 

Elise Tobiassen
Foto: Geir H. Skoglund

Norsk salmebok 2013
For menigheten
Menighetsutgaven av Norsk salmebok 
2013 har 899 sanger/salmer, alle med 
noter, og cirka 50 av disse har firstem-
mig sats. Numrene 900-991 er liturgis-
ke ledd og omkved til bibelske salmer. 

Boka inneholder bønnebok, katekisme og noen enkle liturgier, og formatet tilsvarer 
Norsk Salmebok og passer derfor inn i eksisterende salmebokhyller.  Norsk salme-
bok 2013 kommer også i storskriftutgave uten noter, samt pocketutgave i mindre 
format og i gaveinnbinding.

For kirkemusikeren
Den besifrete utgaven av salmeboka kommer i to bind. Denne boka er laget for 
band som spiller på gudstjenester og andre arrangementer, men også for bruk i 
hjemmene. Her finner du melodi med besifring til samtlige tekster, med første vers 
av hver tekst i notebildet. Boka har også besifret melodilinje til liturgiske ledd og 
omkved til bibelske salmer. Melodier hvor besifringen samsvarer med satsen i 
koralboka er merket med et symbol. Og ikke minst er den praktisk utformet; i tverr-
format slik at den står godt på et notestativ.
Norsk koralbok 2013 kommer også i to bind. Koralboka med en eller flere orgelsat-
ser til hver melodi til de 899 salmene i salmedelen.  
Et tredje bind av koralboka vil foreligge ca. et år etter de andre utgivelsene. Bindet 
vil inneholde musikken til de bibelske salmene og liturgiske ledd, samt et kilde-
register for alle nummer i salmeboka. Boka kan ikke ferdigstilles før etter at den 
poetiske tekstrekka er vedtatt av Kirkemøtet våren 2014.                  kirkeaktuelt.no
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Den nye soknepresten
Tekst og foto: Arne Ivar Hanssen 

tet/Praktisk teologisk seminar. Arbeids-
veien gikk nordover.  Først dro han til 
Fauske og var prest der og i Sulitjelma, 
før han dro videre til Harstad i 2007 og 
ble prostiprest i Trondenes. 

– Kona mi, Siv-Frida, fikk lærerjobb sist 
høst her i Brøstadbotn, og da var det jo å 
orientere seg videre derifra. Dyrøy ble et 
naturlig valg, siden jeg ikke er helt ukjent 
med plassen heller. Vi har vært her så 
ofte vi har hatt sjansen på somrene og i 
helgene, siden Siv-Frida har hytte på Be-
tholmen og foreldrene sine på Elvevoll. 

På en måte skulle man kanskje tro at en 
sokneprest har mindre å gjøre på et lite sted 
enn i en by. Men i en mindre menighet er 
det mange funksjoner som en må fylle selv. 
Noen korte år som prest og major og kap-
tein i Heimevernet minnes som gode.

– I Harstad kunne det for eksempel være 
andre i arbeidsstaben som tok seg av en-
kelte gjøremål. Her blir det en oppgave 

Thor-Arne Ervik låser opp ytterdøren i 
Brøstad kirke. Utenfor trappen har is-
lyktene, som noen har støpt i store bøt-
ter og plassert fakkelbokser i, smeltet, 
for mildværet er kommet. Inne i det 
lune kapellet, bygd i 1937 og omdøpt til 
kirke for noen år siden, er atmosfæren 
annerledes enn fra Trondenes kirke, ver-
dens nordligste middelalderkatedral. 

– Jeg gleder meg til å kunne både gi mye 
av meg selv, men også til å engasjere fle-
re til å gjøre det samme. En kirke er en 
naturlig samlingsplass for folk i Dyrøy, 
på lik linje med andre aktører i kommu-
nen, sier Thor-Arne Ervik. 

Opprinnelig kommer han fra Harstad, 
vokste opp i Grønnebakkan på sørsiden 
av byen og gikk på Kanebogen barne-
skole. Som trettenåring flyttet han fra 
byen for første gang. Fra 1989 til 1994 
bodde han i Sandnes og Stavanger, men 
vendte tilbake til Harstad og fullførte vi-
deregående på Heggen, før det ble mili-
tæret på Skjold og Trondenes. 

– Jeg var fast bestemt på å bli lærer, så 
jeg begynte høsten 1997 på Lærerskolen 
i Nesna etter militæret! Men etterhvert ble 
det til at jeg likte kristendomsfaget så godt, 
at jeg ville studere videre, kanskje for å bli 
kateket og drive med undervisning. 

– Det hele kan vel beskrives som en len-
gre modningsprosess, hvor også troen 
etterhvert vokste frem. Den hadde jeg 
ikke med meg fra tidligere, forteller han.

for sogneprest også. Det kan være en ut-
fordring, men også en berikelse. Det før-
ste man burde tenke på er: Hvordan skal 
jeg bli bedre kjent her? Hvordan fungerer 
alt? Er det noe jeg kan vente med å endre 
på, trenger noe å endres? Og hva kan jeg 
ta med meg av gode erfaringer fra forrige 
sted som jeg har vært?

Thor-Arne Ervik låser opp dørene i Brøs-
tad kirke som er litt yngre enn Trondenes 
kirke hvor han kom fra.

Ved NTNU i Trondheim studerte han 
kristendom mellomfag, latin og filosofi. 
I tillegg fikk han sommerjobb fra 1998-
2001 i de lokale kirkene i Harstad, noe 
som også ga mersmak til kirkelig tjenes-
te. Det ble Universitetet i Oslo fra 2001-
2004, med gjesteopphold i Tromsø høst-
parten 2001 og studieopphold i Toronto 
i Canada i 2003 på høsten. I 2004 var 
han ferdig utdannet, og tok avsluttende 
praktisk eksamen ved Teologisk fakul-

Under: Prosesjon ved innsttelsen 3. mars i Brøstad kirke. Fra venstre prost Sigurd 
Skollevoll, menighetsrådleder Anne Larsen og sokneprest Thor-Arne Ervik. 

– Jeg har inntrykk av Dyrøy som et sted 
der folk vil veldig mye og der de får 
ting til. Et godt eksempel er sist høst da 
jeg fikk med meg Dyrøyseminaret. Det 

Thor-Arne Ervik er klar for å gjøre seg 
bedre kjent med Dyrøy og oss som bor her.

Foto: Geir H. Skoglund
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var en veldig positiv opplevelse. Både i 
kommunen og menigheten har man pri-
mus motorer som er veldig engasjerte, 
forteller Thor-Arne Ervik. 

Søndag 3. mars var det høymesse i Brøs-
tad kirke, ledet av prost Sigurd Skolle-
voll. En slik dag blir alltid spesiell, også 
for en erfaren prest. 

– Jeg husker særlig en friluftsgudstje-
neste som prestevikar i 2003 på Sørøya. 
Vi gikk utover mot Nordsandfjorden. 
Det å ha gudstjeneste i et slikt klippete 
landskap langt mot nord, med en stran-
det hval som stinket fy noen kilometer 
unna, og huler i fjellet hvor folk gjemte 
seg under krigen og kanskje Svalbard 
rett nord, det glemmer en ikke så lett. 

For tiden arbeider han med et studiepro-
sjekt via Universitetet i Oslo under tittelen 
«Døden og de døde i protestantisk tradi-
sjon». Kristen tro er ikke skummelt. Det er 
vår kulturarv og vår identitet, påpeker han. 

– Skulle jeg velge meg en utopisk drøm, 
måtte det kanskje være tittelen på Leif 
Granes bok om Martin Luther: «Evan-
geliet for folket». Verken mer eller min-
dre. Så kommer kanskje alt det andre 
etter hvert. 

– Det beste med å være sokneprest, er at 
du er i kontakt med mange mennesker. 
Du får gitt av deg selv på godt og vondt. 
Jeg liker å prate – og gi av meg selv – så 
det passer vel ganske bra, smiler Thor-
Arne Ervik. 

Under: Klar til dyst! Sokneprest Thor-Arne Ervik og kona Siv-Frida Høgmo. Siv-
Frida jobber på Elvetun skole og er i tillegg voksenleder i skolelaget.

Foto: Geir H. Skoglund

Christina med sekken
Vi skal alle ut på korte og lange reiser. Da er det avgjørende at vi har 
sekker med riktig innhold. Christina stilte opp med en god tursekk, 
vannflaske, et kors, en bibel og en plakat med et stort spørsmålstegn. 
Vår nye menighetspedagog engasjerte alle med disse konkrete virke-
midlene under sin første preken i Brøstad kirke. 

Christina Becker ble innsatt som menig-
hetspedagog i Dyrøy menighet 10. februar 
2013. 32-åringen har lagt ut på en ny reise. 
Juristen og pedagogen er vokst opp i Tysk-
land, men har bodd 10 år i Norge. Hun har 
vært mye på reise, også her til lands. Før 
Christina startet i sin nye jobb i Dyrøy, har 
stoppstedene vært Saltdal og Hadsel.

Under: Klar til dyst! Vår nye menig-
hetspedagog Christina Becker sammen 

med sin mann, Sven Becker, som er 
nytilsatt sokneprest i Sørreisa menighet.
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Koristene i Brøstadbotn Barnegospel 
fulgte godt med under menighetspedago-
gens preken. Mange hender kom opp og 
spørsmål ble stilt. For alle oss som var til 
stede var det tydelig at spørsmål og kom-
mentarer ble godt tatt i mot og skapte et 
fint samspill mellom Christina og menig-
heten. Smil, humor og gode refleksjoner 
bidro til å forsterke viktige poeng med 
dagens tekst. Som menighetspedagog er 
det viktig å erfare at det er flere med i rei-
sefølget. Med stor iver og glød formidlet 
sangerne i Brøstadbotn Barnegospel tek-
ster som fortalte at Guds ord er en del av 
reisen. «Jeg åpner min bibel, der står vær 
trygg» og « La oss vandre i vår Herres 
lys» var to av sangene. 
 
Vår nye menighetspedagog har mye i 
sekken og mye å fare med. Vi har bare 
så vidt blitt kjent med en engasjert og 
svært blid medarbeider i vår menighet. 
Det er ingen tvil om at Christina nådde 
fram med sin formidling til både små og 
store på gudstjenesten. Vi gleder oss til 
fortsettelsen og ønsker henne alt godt på 
neste etappe på reisen – og den er i vår 

menighet. Alle er velkommen til å være 
med på reisen videre.  

Tekst/foto: Ragnvald Storvoll

Etter mange år uten kateket/menighetspe-
dagog, håper vi Christinas smil vil møte 
oss i mange år framover!
Under: Brøstadbotn barnegospel var med 
å vise vei på vandringen.

Rapport fra Dyrøy kristelige skolelag

Lord I lift your name on high med sang og gitar høres fra Håkonshallen 
i Brøstad Kirke en fredagskveld i mars fra 11 ungdommer.

har samlinger ca tredje hver 
fredag kl.18.00-20.00 i Brøstad 
kirke. Tilbudet er for deg som 

går på ungdomsskolen eller 
videregående skole. 

VÅR-2013

Følg med på oppslag om 
lagsmøtene på skolen og 

facebook: Skolelaget - Dyrøy

Vi i Dyrøy Kristelige Skolelag har lags-
møte, der temaet er om Jesus som kan 
bli lyset i vårt liv. Astrid Østrem Skog-
lund holder andakten og står for aktivi-
teten som går ut på å dekorere et lys. 

Stemningen er veldig god hos de 11 
ungdommene som har kommet, og et-
terpå spiser vi grønnsaker med dipp. 
Kvelden avsluttes rundt lysgloben der vi 
tenner hvert vårt lys og ber bønnen «Vår 
Far i himmelen».

Lagsmøtet er for ungdommer i alderen 
8. klasse - 3. videregående. Konfirman-
tene i vår menighet deltar på minst fire 
samlinger som en del av sin konfirma-
sjonstid.

Et lagsmøte kan inneholde sang, andakt, 
lek, mat, moro og en aktivitet. Vi hol-
der til i Brøstad Kirke, Håkonshallen, på 
fredager ca. hver tredje uke.

Styret i skolelage be-
står dette skoleåret av 
Joakim Hellemo, 
Ingvild Stokkland, 
Elise Tobiassen, 
Morten B. Pedersen, 
Øyvind Ø. Skoglund 
og Siv-Frida Høgmo.

SFH

Våkne lys også i 
 (foto: SFH)
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26. - 27. januar var det, tradisjonen tro, LYS VÅKEN-helg for 
5.klassinger i Brøstad kirke.

Lagarbeid hvor voksne og barn jobber sammen for læring og lek.

Yrende liv så vel i akebakken som innendørs fra loft og til kjeller.

Sosialt fellesskap med lek, sang, drama, film og godteri.

Voksne som stiller opp med nystekt pizza på lørdagskvelden og sit-
ter nattevakt - lys våken! - mens ungene sover i kjellerstua. 

Årvisst arrangement i menigheten for 5.klassinger, hvor det pri-
mære er å bli kjent med Bibelen og lære å bruke den.

Kreativt arbeid med å lage en gudstjeneste med alt fra bollebaking 
og lysdekorering til dramatisering av bibeltekster.

Engasjerte unger som deltar aktivt, er åpne og nysgjerrige og stil-
ler gode spørsmål.

Natt i kirka. Kirka blir et sted man blir kjent med som et hus det er 
godt å være i, og som formidler verdier det er godt å ta med seg  

               ____både dag og natt, både i medgang og motgang.

Til venstre ser du navnene til de 
som deltoh på Lys Våken i år, 
denne gangen på gresk: 
Pia, Amanda, Dorthea, Lena, 
Sissel, Ella og Tina. 5. klas-
singene tok i mot oss til guds-
tjeneste, leste og dramatiserte 
bibeltekster. 
Til kirkekaffen hadde de dek-
ket bord og bakt boller til oss 
heldige som fikk smake.
(fotos: Geir H. Skoglund, 
Karin Nikolaisen og 
Trygve S. Østrem)

Hva er Lys Våken?
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Det er plutselig gått to og et halv år 
siden jeg flyttet til Brøstadbotn.

Etter elleve år i Nederland savnet jeg 
den ville naturen og friluftslivet jeg var 
vant til da jeg vokst opp i Australia.  Jeg 
har bodd i fem forskjellige land, og som 
barn flyttet vi ofte på grunn av pappas 
jobb,  men helt siden barndommen min 
var det Norge som fascinerte meg.  Jeg 
bestemte meg for å gjøre drømmen om 
til realitet,  tok sjansen og flyttet hit.

Jeg jobber som selvstendig profesjonell 
klassisk musiker og det betyr at jeg ofte 
er ute og reiser på turné, spiller konser-
ter og spiller inn CD-er.  Det betyr mye 
ustabilitet, mye uforutsigbarhet, mange 
forskjellige orkestre og ensembler å for-
holde seg til, og økonomisk usikkerhet.  
Selv instrumentet jeg spiller, barokk-
obo, er ustabilt og endrer seg fort i for-
hold til klima og luftfuktighet!

Men det er ikke bare jeg som lever med 
usikkerhet og ustabilitet. Det gjør vi 
alle.  Det finnes ikke én eneste ting i liv-
ene våre som vi har full kontroll over.  
Selv om vi ofte forsøker å bygge opp så 
mye stabilitet rundt oss selv som mulig, 
og gjemme den skumle usikkerheten 
bak  jobb, familie og venner, penger på 
kontoen og materielle goder. Alt kan en-
dres på et øyeblikk. Det er ingen ting vi 
kan gjøre for å beskytte oss mot det.

der. Men jeg synes man vokser sterkere 
i tro og blir kanskje litt klokere når man 
deler liv med andre kristne i en menig-
het. Jeg kan prøve å lære meg å gå på ski 
alene, men jeg har funnet ut at det går 
både fortere  og tryggere og er mer artig 
når jeg gjøre det i lag med andre!  
Det samme gjelder troen.

Skal jeg være helt ærlig, er kirka her 
ikke den tradisjonen jeg er vant til og 
heller ikke helt den stilen jeg ville ha 
valgt! Men jeg synes det er viktig å 
kunne se gjennom tradisjoner og stil og 
se at uansett hva slags kristen kultur vi 
kommer fra, er det den samme Gud vi 
hører til og tilber. 

Jeg synes det er et under at Gud klarer 
å akseptere alle de forskjellige kristne 
tradisjoner vi som mennesker har skapt!  
Hvis han klarer det, skulle ikke vi?  

Kirka jeg gikk til i Nederland hadde folk 
fra 35 forskjellige land - en smak av 

Å være kristen og å ha tro er heller ikke 
en garanti for at jeg skal bli beskyttet 
mot vanskelige ting.

Gud er den eneste som jeg kan stole 
på i livet mitt. Hans endeløse nåde og 
kjærlighet er enestående! I tillegg er den 
gratis og endrer seg ikke.   For meg er 
livet uten det store bildet av Guds plan 
for hans skaperverk, meningsløst og 
tomt.  Når jeg tenker på at jeg er en liten 
tråd i hans store gobelin av hans skaper-
verk, er det lettere for meg å akseptere at 
det skjer ting i livet mitt som jeg kanskje 
ikke helt forstår fra mitt perspektiv, men 
som helt sikkert har mening i det store 
bildet. 

Når jeg er på gudstjeneste eller leser i 
Bibelen, får jeg blikk på det evige per-
spektivet. Og de verdslige tingene som 
stadig roper på oppmerksomhet og som 
kan virke så viktig, blir satt i perspektiv 
til det som virkelig teller. Jeg tror vi er 
skapt til et forhold med Gud, og synes 
det er et under at han inviterer oss til å 
være hans hender og føtter her på jor-
den. (- Hvis jeg var Gud, er jeg ikke så 
sikker på at jeg ville ha invitert mennes-
ker å utføre planen min!  Det eneste jeg 
er flink til er å rote det til!) 

Det er jo mulig å være kristen hjemme 
alene, og det har jeg også prøvd i perio-

himmelen hvor vi skal være samlet for 
Gud fra alle forskjellige land og folk.   
Nå begynner vi et nytt kapittel i kirkens 
liv her, med ny prest og ny menighets-
pedagog, dyktige og flotte folk. Jeg tror 
det er spennede tider som kommer og 
ser frem til det som venter oss her.

Anna Starr

Sommerfuggel i vinterland
Vi har mange av dem i Dyrøy. Sommerfuglene. På internasjonal aften i 
kirka deler de varme og tanker med oss. De tiner oss opp.  Anna Starr 
er opprinnelig fra Australia. Her deler hun sine tanker om tro og det 
å komme til Dyrøy.

Du er hjertelig velkommen til 
samtalefellesskap våren 2013.

Samlingene er til vanlig i 
Brøstad kirke kl. 19.30

4. april  -  Tema: Påske
Internasjonal aften

kl. 18:00

25. april -  Temakveld
Kristen i verden

23. mai  -  Temakveld
Når livet stopper opp

11. juni  -  Sommeravslutning
med internasjonal vri

kl. 18:00

Samtalefellesskapet er et åpent felles-
skap i Dyrøy menighet. Samlingene 
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 etter-
følges av samtale i grupper.

Velkommen! 
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Resultat - Bladpenger i 2012
Bladpenger 2. halvår 2012 - Utenbygds
O. Eliassen, A. Tormodsrud, T og T. Larsen

Totalt 2012: kr.  7 600,-

Bladpenger 2. halvår 2012 - Dyrøy
T. Josefsen, H. Sørensen, K.M. Sivertsen, L.H. Sørensen, M.A. Ludvigsen, M. og 
P. Moen, A. Sæbbe, O. Gamst, H. Dalseth, K.J. Lillegård, P. Østrem

Totalt 2012: kr. 28 750,-

Konfirmantene 2013

Konfirmasjon i Dyrøy kirke, søndag 02. juni 2013 - kl. 11.00

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

Julianne Christiansen
Eirik Andreassen Gamst

Julie Lilleng
Linda Helen Nikolaisen Lyså

Erlend Moldvik 
Bjørn-Ove Bergheim Pedersen

Matilde Vaeng Røtnes

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)

INNTEKTER Regnskap 2012 Regnskap 2011 Regnskap 2010

Annonseinntekter 13 800,00 14 905,00 12 400,00
Bladpenger Dyrøy 28 750,00 30 250,00 29 350,00
Bladpenger utenbygds 7 600,00 9 550,00 8 350,00
Diverse inntekter 5 011,00                7 375,00                5 000,00
SUM INNTEKTER 55 161,00 62 080,00 55 100,00

UTGIFTER Regnskap 2012 Regnskap 2011 Regnskap 2010

Trykkeriutgifter 50 455,76 48 274,00 39 228,00
Porto/omkostninger 12 613,94 12 838,56 9 961,92
SUM UTGIFTER 63 069,70 61 112,56 49 189,92
RESULTAT -7 908,70 967,44 5 910,08

Menighetsblad for Dyrøy har begynt på sin fjerde årgang. Tilbakemel-
dingene er at bladet møtes med entusiasme og leses av mange med iver. 

Men dessverre har menighetsbladets inntekter falt tilbake til 2010-nivå. Utgiftene 
har økt litt, men ikke mer enn hva vanlig prisstigning skulle tilsi. Resultatet for 2012 
er derfor at bladet har hatt et underskudd på nær kr 8 000. Underskuddet er dekket 
opp ved å bruke av tidligere års overskudd. Følgen er at menighetsbladet nå bare har 
noen få hundrelapper å gå på.

Med stor frimodighet henvender vi oss igjen til våre glade lesere og håper at dere 
vil bidra med bladpenger til drift av menighetsbladet i år også. Gir alle litt mer enn 
tidligere, skal det gå greit å øke inntektene med det forholdsvis lille som skal til. 

Giro er vedlagt dette nummer. Redaksjonen takker på forhånd for små og store gaver!

Sigurd Skollevoll
Ansvarlig redaktør for Menighetsblad for Dyrøy siste halvår 2012

Menighetsbladets regnskap 2012



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 1 - 2013 18 19

DRØMMER for 
menigheten 

I Den lille bibel i Joh 3.16 står det: 
«For så høyt har Gud elsket verden at 
han gav sin enbårne sønn Jesus for at 
hver den som tror på ham ikke skal gå 
fortapt men ha et evig liv»

Dette verset er grunnlaget for oss som 
er kristen; at Gud har elsket hver enkelt 
menneske ved å sende sin sønn Jesus 
som døde for alt det som vi gjør/gjorde 
galt, og alt vi opplever i livet som ikke er 
godt, blant annet dårlige valg med uhel-
dige konsekvenser for både deg selv og 
andre rundt deg, sykdom, ulykker, sorg, 
skilsmisse, arbeidsløshet og uvennskap.

Vi er i utgangspunktet syndere i følge 
syndefallet, uten fellesskap med Je-
sus, men har fått et nytt og evig liv og 
fellesskap sammen med Jesus. Og vi 
har blitt tilgitte syndere og kan kalle 
oss kristne gjennom Jesu død og opp-
standelse på påskedagen.

Brøstad barnegospel har flere ganger 
sunget sangen «På Golgata stod det 
et kors», som i hovedsak sier alt om 
hvorfor vi feirer den kristne påsken i 
Dyrøy Menighet og i kristne menighe-
ter både i dette landet og ute i verden.

På Golgata stod det et kors. 
Jesus døde på korset. 
I hagen var det en grav, 
Jesus lå i den graven.
Men korset er tomt, graven er tom. 
Jesus har stått opp og han lever!

Påskebudskapet er enormt og sprenger 
alle grenser i vår fornuft. Dette må bare 
oppleves gjennom blant annet å høre på-
skefortellinga i kirka, på radio/tv, lese i Bi-
belen, kristne  påskesanger og nattverden.

Dette er kanskje noe for deg å tenke på, 
noe å ta i mot og å oppleve framover...?! 

Du vil ikke angre! Ha ei velsignet god 
påske!

Siv-Frida Høgmo

DEMAS as hovedkontor er i Brøstadbotn. Gjennom nettbasert 
kommunikasjon har bedriften fra den ble etablert i 1989 vært 
uavhengig av stedstilknytning og har kontor og avdel inger i Har-
stad, Hønefoss og Russland.  Bedriften leverer produkter til inn- 
og utland. DEMAS har egen utviklingsavdeling. Gjennom inno-
vasjon 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, elek-
tro, automasjon etc. 

• Økonomi og ledelse, interna-
sjonal handel etc. 

• Prosesskunnskap, teknisk og 
organisatorisk 

Er DEMAS din arbeidsplass i framtida?

DEMAS er en teknologi- og pro-
duksjonsbedrift med produkter og 
tjenester som elektrotavler, inge-
niørtjenester, automasjon- og sty-
ringssystemer. Bedriften har bygd 
ut for videre vekst. I dag er vi ca 
30 ansatte. 

              www.demas.no

God  påske!

FORMIDDAGSTREFF
Våren 2013

 

Har du en ledig formiddags-
stund? Da kan du ta deg en tur til 

Brøstad kirke, en torsdag i 
måneden kl. 10.30

Du er hjertelig velkommen:

Torsdag 11. april, 
23. mai og 13. juni
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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

TAKKEANNONSER

TAKK og BØNN

•	 Påske og påskefeiringen
•	 Dyrøy kommunestyre
•	 Dyrøy menighetsråd
•	 Menighetspedagogen vår 
•	 Etater i Dyrøy kommune
•	 Bedrifter og virksomheter i Dyrøy
•	 Barn og ungdom
•	 Årets konfirmanter
•	 Skolelaget
•	 Trosopplæringen
•	 Innvandrere og tilflyttere i Dyrøy
•	 Formiddagstreffene
•	 Samtalefellesskapet
•	 Gudstjenester og  

andre kirkelige aktiviteter
•	 Soknepresten vår
•	 Dyrøyoktetten
•	 Brøstadbotn barnegospel
•	 Sikkerhet i trafikken og på sjøen
•	 De som sliter med sykdom
•	 de som har mistet noen
•	 Menighetens misjonsprosjekt
•	 Alle berørte av kommunenes ned-

skjæringer.

Takk for vennlig deltakelse, omtanke 
og hjelp i forbindelse ved vår mamma 
Andrea Svendsens bortgang. Takk for 
blomster, gavekort og minnekort til mam-
mas båre. 

Svein-Helge, Martin, Jorid, Sverre, 
Berit, Arne, Magne-Andre og Hjørdis 

m/familier.

Takk for all omtanke som ble vist oss 
da vår kjære Kyrre døde så brått. Takk 
for hilsninger, brev, blomster, minne- og 
gavekort, og for all praktisk hjelp. 
Takk til de som ordnet med, og deltok på 
minnestund i kirka. Takk til prost Sigurd 
Skollevoll og Anne Larsen som ga oss 
trygghet.

Øyvind & Linda   Astrid & Villy

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!
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24. mars –  Palmesøndag
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik 
Ofring: Egen menighet

28. mars – Skjærtorsdag
Dyrøy Omsorgssenter kl. 16.30
Nattverdgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik 
Ofring: Kristent Arbeid Blant Blinde og 
svaksynte - KABB

29. mars – Langfredag
Brøstad kirke kl. 11.00
Langfredagsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik 
Ofring: 
Viken senter for psykiatri og sjelesorg

31. mars - 1. påskedag
Dyrøy kirke kl. 11.00 
Høytidsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik 
Ofring: Det norske Misjonsselskap

1. april - 2. påskedag
Ingen gudstjeneste

7. april - 2. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik og 
menighetspedagog Christina Becker. 
Utdeling av kirkebok til 1.- klassinger
Sang av Brøstadbotn Barnegospel
Ofring: Brøstadbotn Barnegospel

14. april - 3. søndag i påsketiden
Kastnes bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Misjonsalliansen

21. april - 4. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Egen menighet
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten

28. april - 5. søndag i påsketiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse 
v/prost em Oddmund Brundtland
Ofring: Norsk Luthersk Misjonssam-
band, region Nord

1. mai – onsdag
Ingen gudstjeneste

5. mai - 6. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik, 
menighetspedagog Christina Becker og 
konfirmantene
Ofring: Norges Kristelige Student- og 
Skoleungdomslag

9. mai – Kristi himmelfartsdag
Dyrøy Omsorgssenter kl. 16.30
Nattverdgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik 
Ofring: Bibelleserringen i Norge

12. mai - søndag før pinse
Ingen gudstjeneste

17. mai – Grunnlovsdag
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik. 
Ofring: Kirkens Nødhjelp

19. mai - 1. pinsedag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Sjømannskirken - Nord-Håloga-
land krets

20. mai - 2. pinsedag
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Den Indre Sjømannsmisjon

26. mai – Treenighetssøndag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Brøstad kirkeforening

2. juni – 2. søndag i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik og 
menighetspedagog Christina Becker
Ofring: Egen menighet

8. juni – lørdag
Kastnes bygdetun kl. 13.00
Friluftsgudstjeneste v/sen.prest Rolv Bruun
Ofring: Kastnes bedehus

9. juni - 3. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

16. juni - 4. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

23. juni – 5. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/seniorprest Rolv Bruun
Ofring: Norges KFUK-KFUM

30. juni – 6. søndag i treenighetstiden
Berg på Dyrøya kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste 
v/prost Sigurd Skollevoll og 
Lise og Roy Frode Løvland
Ofring: Egen menighet

Dyrøy Omsorgssenter 
Andakter - Våren 2013

Torsdag 11. april kl. 16.30 
Andakt v/John Taylor

Torsdag 25. april kl. 16.30 
Andakt v/Rolv Bruun

Torsdag 09. mai kl. 16.30 
Nattverdsgudstjeneste 

v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Bibelleserringen

Torsdag 23. mai kl. 16.30 
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 06. juni kl. 16.30 
Andakt v/John Taylor

Torsdag 20. juni kl. 16.30 
Andakt v/Rolv Bruun

Alle hjertelig velkommen!



24 Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 1 - 2013 

DYRØY: 
29.12.2012    Ellen Mikalsen Hals og Kjell-Sverre Myrvoll

DYRØY: 
29.11.2012    Elna Petrea Kristoffersen f. 1928
04.12.2012    Nelly Hilda Marie Myrvoll f. 1929
13.12.2012    Andrea Petrine Svendsen f. 1938
03.01.2013    Tone Krogh f. 1955
13.01.2013    Anna Rebekka Moan f. 1929
10.02.2013    Kyrre Odden f. 1990

INFORMASJONSBLAD

DYRØY: 
24.02.2013    Celine Lycke Hanssen
         Emine Wilhelmsen

  SLEKTERS GANG

Døde

Døpte

Vigde

Livet vant, dets navn er Jesus. Halleluja.
Han var død, men se han lever. Halleluja.
Dødens porter åpner han, halleluja,
viser vei til livets land. Halleluja.

Hva er murer, hva er graver? Halleluja.
Han er med oss alle dager. Halleluja.
Én er Herren, én vår tro. Halleluja.
Ett er brødet på hans bord. Halleluja.

Brødet brytes, vinen deles, halleluja,
for at vi ved tro skal leve. Halleluja.
Av vår hyrde, sterk og god, halleluja,
får vi liv og overflod. Halleluja.

Jesus døde for oss alle. Halleluja.
Vi skal leve for hverandre. Halleluja.
Jesus oppstod, så skal vi, halleluja,
oppstå til et evig liv. Halleluja.

T: Olov Hartmann 1973 / O: Eyvind Skeie 1980 / NOS: 195


