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J esus er verdens lys 
og vi er kalt til å skinne som Han
 
Da talte Jesus på nytt til dem og sa: «Jeg er verdens lys. Den som føl-
ger Meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» - John 8, 12
 
Nå går det for alvor mot lysere tider, og det er så godt å se sola som lyser opp 
fjellene rundt huset vårt. Snøen smelter, elver og bekker renner stridt og vi ser 
med glede frem mot våren og at det skal bli grønt og frodig. Noen har allerede 
fått sola inn stuevinduet, mens andre av oss må vente enda noen uker før sola 
treffer husveggen. Vi gleder oss stort! Hvorfor er det så utrolig godt for oss her 
i nord å få sola tilbake? Er det ikke like greit å slå på utelampa? Hva er det med 
sola som betyr så mye for oss mennesker?
 
Vi vet at planter og trær trenger sollys for å vokse og trives, og vi mennesker 
trenger også lyset. Jesus sa om seg selv at Han er verdens lys, og den som følger 
Ham skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys (John 8, 12).
  
Lyset er sterkere enn mørket. Selv om et rom er stupmørkt, så vil lyset like-
vel seire når vi slår på lysbryteren. Mørket forsvinner når vi kommer med lys 
inn i rommet. Vi er kalt til å 
være slike lys som skinner i ver-
den (Fil 2, 15) og på den måten 
trenge bort mørket. Det er folk 
rundt oss som lever i mørket og 
som trenger lys i livet sitt. Når 
du møter en som trenger om-
sorg, glede eller kanskje bare en 
som kan lytte til hva han har å 
fortelle, så kan du være med å 
lyse opp i livet til din neste. Når 
vi slår på lyset så jager vi bort 
mørket. 
 
Vår lille flamme kan tenne an-
dres lys og sammen vinner vi 
over mørket - et lite lys om gan-
gen.

Krister Turøy

«Nå er det jul igjen, og jula varer helt til 
påske, men det er ikke sant, for innimel-
lom kommer fasten.»  -  En kjent sang som 
kanskje kan illustrere noe som for alle oss 
føles som vi har alt for lite av: Tid. 

Jeg synes ikke det er lenge siden vi fei-
ret jul. I Dyrøy menighet ble det en bra 
oppslutning rundt våre julegudstjenester, 
først på Kastnes lille julaften, så i Dyrøy 
og Brøstad kirke. Takk for alle som kom 
og hørte på julas evangelium! Når det er 
sagt, vil årets første menighetsblad kan-
skje bære mer preg av faste enn påske. 
Dette bladet skal gjenspeile begge natur-
ligvis, men allikevel. 

Kirkas fremtid diskuteres stadig vekk. 
Både organisering og økonomi peker mot 
ei spennende fremtid for den norske Kir-
ke, som fremdeles skal være en landsdek-
kende folkekirke. Men nå er kirka i teo-
rien skilt fra staten. Mye spennende skjer 
fremover. Nord-Hålogaland bispedømme 
merker at en har økonomiske utfordrin-
ger. Du kan lese mer om dette inni bladet. 

Midt oppe i dette skal vi i løpet av dette 
nye året 2017 markere at det er 500 år si-
den det vi regner som starten på Reforma-
sjonen. Vi går altså nå  inn i  vårt Luther-
jubileusår, som vi kaller det. 

Jeg håper at både andakten i årets første 
nummer, informasjon om årets fasteak-
sjon, kirkas økonomiske situasjon og et 
intervju med en av de nye flyktningene i 
Dyrøy, kan skape ettertanke og refleksjon 
over hva som er viktigst her i livet. Og det 
er nettopp det som er målet med fasteti-
den. Å sette til side noe av det materielle 
som omgir oss, og gå dypere inn i oss selv 
og Bibelens budskap om nåde og frelse! 

Ha en god faste og påsketid, alle sammen! 
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SALMER OG SANGER 
  VI GJERNE SYNGER

Sang er i grunnen et merkelig feno-
men. Det at talestemmen kan om-

gjøres til sangstemme med harmoniske 
toner, er underlig. Og at vi til og med 
kan forenes i samme melodi med andre 
mennesker - for ikke å snakke om fler-
stemt og harmonisk sang som i kor - er 
jo helt fantastisk!

Vi er neppe i stand til å forklare hvorfor 
det er slik. Men når vi er skapt også med 
en sangstemme, er den virkelig verdt å 
ta i bruk. 

Det skaper samhørighet å synge 
sammen. I kirka er det ikke bare tonene 
som gjør noe med oss. Den nye salme-
boka, som alle hadde anledning til å bli 

Fra tid til annen har vi salmekvelder eller sangkvelder i kirka. Vi har 
også hatt slike kvelder utendørs, blant annet på Finnlandsholmen 
i fjor vår.

kjent med under Salme-
maraton på NRK i 2013, 
er full av gode tekster. Her 
finnes tekster til å synge 
når vi er glade og når vi 
er triste, sanger til mange 
anledninger, julesanger, 
påskesanger og pinsesan-
ger, lovsanger, bønnesan-
ger, takkesanger og kla-
gesanger, sanger om Gud 
og sanger til Gud, sanger 
om oss og til oss. 

Forfatterne har skrevet 
tekstene under mange uli-
ke omstendigheter i livet. 
Det vitner om ulike erfa-
ringer som vi andre kan 
kjenne oss igjen i. Det er 
godt det finnes gode sal-
mediktere og komponister, som setter ord 
på det som vi selv kan mangle ord for, 
og hvor melodiene underbygger tekstens 
innhold. 

Mange salmer i den nye salmeboka er 
hentet fra den verdensvide kirke. Det 
er spennende å synge salmer fra andre 
kontinenter, hvor det brukes andre meta-
forer og vendinger. En berikelse er det.

På salmekvelder kan det dukke opp san-
ger en ikke har hørt på flere tiår. Det kan 
gi gode minner. Og motsatt kan man bli 
kjent med nye sanger som en hører for 
første gang i livet. 

Salme- og sangkvelder vil vi fortsette 
med i menigheten. Alle som liker all-
sang er hjertelig velkommen til å delta.

Karin Storvoll/Trygve S. Østrem, foto

John Taylor deler gjerne sanger fra sitt lange liv som 
predikant. John bidrar fortsatt med jevnlige andakter 
på Dyrøy omsorgssenter.

Gammel slager fra ønskekonserten sitter som ei kule: «Barnetro, barnetro, til him-
melen du er en gyllen bro.»

Kaffe og salmebok på sangkveld. 
Salmer og sanger gir oss ofte mer enn 
prekener og ord ...
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Sommerfuggel i vinterland...
Tekst: Siv-Frida Høgmo - Foto: Nivin Phillips

På bildet til venstre: Christian, Youssef og Nivin. 

Menighetsbladet har snakket med 
familien Nivin Phillips (39), 

Youssef Eskander (7) og Christian Peter 
(34) fra Egypt. De er politiske flyktnin-
ger og flyktet i august 2012. De har vært 
innom Russland, før de kom til Norge 
høsten 2015. I Norge ble det et opphold 
i Lofoten og Andenes, før de kom hit.

Nivin forteller litt om livet og deres opp-
levelser omkring flukten fra Russland. 
Der bodde de to ulike steder; i et om-
råde som tilhører Moskva, på størrelse 
med Dyrøy, og i St. Petersburg. 

Nivin jobbet som frisør og Christian 

på en restaurant, og de leide et rom hos 
en familie. Som flyktninger i Russland 
var det dårlige forhold, så de ønsket et-
ter hvert å komme seg over grensen til 
Norge. Nivin forteller: «Da vi kom til 
den russiske landsbyen Nikkel som er i 
nærheten av grenseovergangen til Nor-
ge, måtte vi ta buss det siste stykket over 
grensen. Dette ville koste oss 1000 dol-
lar, penger vi ikke hadde. Vi hadde bare 
300 dollar. 

I tre døgn bodde vi på gata, og jeg ba til 
Jesus om et under slik at vi kunne kom-
me oss over grensen. Jeg sa til mannen 

min at vi bare måtte stole på Jesus. Jeg 
var sikker på at han ville hjelpe! På den 
fjerde dagen ble vi bønnhørt. Da kom 
det plutselig en mann fra spesialstyrken 
og spurte hvorfor jeg satt på gata. Jeg 
var syk og gikk på krykker. Han sa at vi 
skulle få være med bussen til grensa. Han 
kjørte sin bil foran bussen helt til gren-
sa, og ga ordre om at grensa skulle åpnes 
umiddelbart og papirene sjekkes på den 
andre siden av grensa. Normalt sjekker 
de alltid papirene før grensa krysses. In-
gen spurte om penger for reisa! Dermed 
kom vi oss trygt over til Norge.

Nivin og Christian fikk avslag på opp-
holdstillatelse i Norge to ganger. Før 
den tredje og absolutt siste søknaden, ba 
Nivin igjen om et under. Etter intervju-
et følte hun en ro. Hvorfor skulle Jesus 
hjelpe dem å komme til Norge, bare for 
å få avslag på søknad om oppholdstil-
latelse? Og denne gangen fikk de per-
manent oppholdstillatelse, - etter 3 uker 
kom den gode beskjeden. Hvilken jubel-
dag for dem begge to!

Nivin og Christian kom til Dyrøy høsten 
2016. De går på Voksenopplæringa og 
gjennomfører et introduksjonsprogram 
som består av norsk språkopplæring og 
praksis på en arbeidsplass i to år. 

Youssef måtte bli igjen i Egypt da Ni-
vin og Christian måtte flykte. Men da de 
hadde fått permanent oppholdstillatelse 
og søkte om familiegjenforening, gikk 

det bare 2 måneder før de fikk de fikk 
det innvilget. Youssef kom 5 dager før 
julaften 2016. Snakk om gledens dag i 
familien! Youssuf går nå i 1. klasse på 
Elvetun skole og trives godt. 

Vi har allerede blitt kjent med Nivin og 
Youssef gjennom aktiviteter i menig-
heten, hun er utadvendt og veldig flink 
i språk. Nivin er frisør og har allerede 
klippet noen her, og i tillegg har hun stu-
dert til førskolelærer på et universitet i 
Egypt. Christian har sin store lidenskap 
i fotball og har jobbet som treningsutvi-
kler av fotballag. 

Nivin er kristen og gikk i den Koptiske 
kirken i Egypt. Den har aktiviteter som 
ligner på kirkas aktiviteter her, som søn-
dagsskole, kor og gudstjenester. I påska 
er det langfredagsgudstjeneste fra kl. 6 - 
18, og da følger de lidelseshistorien om 
Jesus fra time til time gjennom tekstle-
sing og sanger. En gang i året på sen-
sommeren har de en aktivitetsdag med 
dramatisering, etterfulgt av en konkur-
ranse som har spørsmål fra kjente fortel-
linger i Bibelen.

Nivin, Youssef og Christian ønsker å 
lære seg norsk og få en trygg og god 
framtid her i Norge. Nivin ønsker å job-
be som frisør og Christian vil fortsette å 
jobbe med fotball. 

Vi i Dyrøy menighet ønsker dem lykke 
til og håper at de vil trives her!

I løpet av høsten 2016 dukket det opp nye innbyggere 
her i Dyrøy (10 bosatte flyktninger) fra Syria, Kurdistan 
og Egypt. I denne artikkelen blir vi kjent med noen av 
dem.
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Faste og påske
- kirkelige markeringsdager med røtter langt tilbake i tid. 

Av Thor-Arne Ervik 

Du har kanskje hørt ordene faste og påske, men kanskje ikke plassert 
dem i rett sammenheng? Her kommer en liten hjelp til å kunne vite 
hva som er hva. På nettsidene til den norske Kirke (www.kirken.no), 
finner vi mange ressurser som forklarer de forskjellige kirkelige mar-
keringene igjennom året. 

Faste og bønn
Søndagstekstene i fastetiden henger 
sammen med fastens historiske opprin-
nelse. De første søndagene handler tek-
stene om Jesu kamp og seier over djeve-
len og det onde. Ved midtfaste handler 
teksten om brødunderet. Så følger pa-
sjonstiden når bibeltekstene går over til 
å handle om lidelseshistorien. Alle disse 
tekstene har sammenheng med fastens 
opprinnelse som en forberedelsestid for 
dem som skulle døpes påskenatt. De 
skulle leve i faste og bønn i innførings-
perioden, og skikken med faste og bønn 
ble etter hvert overtatt av hele kirken.

Askeonsdag
En annen skikk som også oppstod tid-
lig i kirkens historie, var at de som had-
de gjort seg skyldig i en grov synd som 
krevde offentlig bot, startet sin botsperi-
ode på onsdagen før første søndag i fas-
ten. Slik oppstod askeonsdag. Synderne 
kledde seg i botsklær, og ble overstrødd 
med aske, mens biskopen sa til dem: 
«Husk, menneske, at du er støv og skal 
vende tilbake til støv. Gjør bot så du kan 
ha evig liv.» Deretter ble de som gjorde 
bot drevet ut av kirken, slik Adam og Eva 
ble drevet ut av paradiset. De ble tatt opp 
igjen i fellesskapet på skjærtorsdag.

Det har skjedd mye med botspraksisen i 
kirken siden den gang. Det skyldes ikke 
bare at det var en svært streng og stigmati-
serende praksis, men det er blitt en sterke-
re forståelse i kirken av at vi alle trenger å 
gjøre bot hver dag. Ikke minst gjelder det 
i luthersk sammenheng. Luther selv la stor 
vekt på den daglige omvendelsen (boten) 
som en fortsettelse av dåpen.»

Om påsken
Om en kunne assosiere fasten inn i en 

Faste forbinder jo mange med mat, 
eller snarere det å avstå fra mat. Fra 

sangen «Nå er det jul igjen», husker sik-
kert mange at jula ikke varer til påske al-
likevel, for innimellom kommer fasten. 
Fastetiden er altså en 40 dagers periode 
fra askeonsdag til og med påskeaften. 

Nedenfor finner du et bilde av det kir-
kelige årshjulet. Den hjelper oss med å 
vise inndelingen i de forskjellige kirke-
lige årstidene, hvor du finner både tre-
enighetstid, adventstid, juletid, åpenba-
ringstiden.

Om fasten
«I tidligere tider ble budet om å faste, det 
vil si avstå fra mat og drikke, tatt bok-
stavelig. Helt fram til 1800-tallet fulg-
te mange fastetradisjoner her i landet. I 
vår tid er fasten først og fremst en tid for 
stillhet og meditasjon, som forberedelse 
til påskehøytiden. Fastetiden varer i 40 
dager fra askeonsdag til og med påske-
aften – minus søndagene, som ikke er 
fastedager. I tillegg regnes førfastesøn-
dagen, Fastelavn, med til fastetiden.

slik tøysesang som «Nå er det jul igjen», 
så er det vel ikke bedre med påsken hos 
folk flest. Når undertegnede var utveks-
lingsstudent ved Emmanuel College i 
Toronto, skulle jeg forklare følgende om 
nordmenns tradisjoner knyttet til høyti-
dene: i jula er det mange som går i kirka, 
fordi de synes det er sosialt og koselig. 
Men, så snart påsken kommer, da er alle 
forsvunnet på fjellet, på hytta og på ski. 

Mon tro hva det er som gjør at påska er 
så forskjellig i forhold til jula? Kanskje 
det er lettere å forholde seg til et barn 
som blir født og hvor en synger fred og 
fryd på jord, heller enn å høre om Jesu 
lidelseshistorie på skjærtorsdag/lang-
fredag og senere oppstandelse på på-
skedagen?

Kanskje påsken rett og slett er for 
voksen og spesiell for folk flest?  
Det er jo direkte synd, for påskebudska-
pet om Jesus som dør for alle synders 
skyld og som bekjemper døden og står 
opp fra de døde, er jo selve kjernebud-
skapet i kristen tro! Påsketiden har røtter 
tilbake til jødedommen. Om noen husker 
Moses og utfarten fra Egypt er det nett-
opp her høytiden har fått sitt navn: Pe-
sach, som betyr forbigang. En av jødenes 
viktigste feiringer er nettopp Pesach, til 
minne om utfarten fra slaveriet i Egypt. 

Før flukten fant sted, måtte Farao over-
bevises om at folket kunne dra fra Egypt 
i fred og frihet. Men, Farao bøyde ikke 
av før Herren Gud sendte sin dødsengel 
som tok livet av alle førstefødte i Egypt. 
For å unngå samme skjebne, skulle det 
jødiske folk slakte et lam og smøre blo-
det på dørbjelkene, slik at dødsengelen 
gikk forbi disse husene og skånte dem. 

En seinere tradisjon som også er viktig 
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for å forstå både innholdet i fasten og 
påskebudskapet, er jødenes feiring av 
Yom Kippur, den store forsoningsdagen. 
I følge Store Norske Leksikon er Yom 
Kippurs bakgrunn slik: «Forsoningsda-
gen, yom kippur, er den helligste og mest 
alvorstunge dagen i det jødiske religiøse 
året. Den faller på den 10. tishrei (sep-
tember/oktober) og avslutter den ti dager 
lange botsperioden som begynner med 
rosh ha-shana. Overholdelse av yom 
kippur er påbudt i henhold til Toraen (3. 
Mosebok 23, 26–32 og 25,9). 

Dagen markeres med en 25 timer lang 
faste, da det hverken er lov å spise el-
ler drikke. I tillegg gjelder alle de van-
lige sabbatsforbudene. Ifølge jødisk re-
ligiøs lov, halaka, er alle friske kvinner 
over 12 år, og menn over 13 år, under-
lagt denne plikten. 

Ifølge rabbinsk tradisjon er rosh ha-sha-
na dagen da Gud bestemmer hvert enkelt 
menneskes skjebne i året som kommer. 
Frem til yom kippur er det likevel mulig 
å få endret avgjørelsen, hvis man angrer 
sine synder og ber om tilgivelse. 
Da tempelet i Jerusalem var jødenes sen-
trale religiøse samlingspunkt, ble dagen 
markert med særlige offerritualer i tem-
pelet, frembragt av øverstepresten per-

delen av ritualet besto i at en saubukk 
(syndebukk) ble pålagt alle folkets syn-
der og sendt ut i ørkenen for å dø.»

La meg legge til noe særskilt viktig: For 
soning for folkets synder, var det øver-
stepresten ved tempelet i Jerusalem som 
på vegne av folket også la alle syndene 
over på en okse, som så ble slaktet, og 
blodet stenket på alteret.  

Her ser vi altså koplingen mot slik fas-
ten har blitt til i kirken, og hvordan fas-
ten er en forberedelsestid  på det som 
fullendes i løpet av påsketiden: Jesus, 
Guds lam, som ofres for all verdens syn-
ders skyld. 

Derfor sier da Jesus i det han innstifter 
nattverden på skjærtorsdag, i mens de 
spiste  minnemåltidet om utfarten fra 
Egypt, den jødiske Pesach: «Mens de 
holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og 
brøt det, ga disiplene og sa: Ta imot og 
spis! Dette er min kropp.» Og han tok et 
beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle 
av det! For dette er mitt blod, paktens 
blod, som blir utøst for mange så syn-
dene blir tilgitt (Matt 26,26-28).

Kilde og bilder hentet fra : www.kirken.
no og Store Norske Leksikon på nett. 

sonlig (3. Mosebok 
16). Først var det en 
offerseremoni i tem-
pelet, der øverste-
presten ba om for-
latelse for sine egne 
og hele folkets syn-
der. Deretter fulg-
te øversteprestens 
eneste årlige inntre-
den i tempelets aller 
helligste. Den andre 

Tårnagenthelg i Brøstad kirke 25.-26.mars!
Helga 25 . - 26. mars ønsker Dyrøy me-
nighet å invitere 3. og 4.- klassingene 
ved Elvetun skole til Tårnagenthelg! 

Hva skjer? 
Det blir en samling i Brøstad kirke 
lørdag 25. mars og familegudstje-
neste søndag 26. mars. 

Vi kan avsløre at det på lørdagen  blir 
både lek, mat og skattejakt i kirka og 
utforskning av både kirkerom og kir-
ketårn. Hemmelige koder skal knek-
kes. Hva befinner seg egentlig i kirke-
tårnet, og kan hemmelige bibelkoder 
og kryssord lede oss på sporet av kir-
keskattene? Bli med på en spennende 
dag i Brøstad kirke i mars!

Dagen etterpå  skal dere delta på fami-
liegudstjeneste i samme kirka som vi 
utforsket på lørdagen. På gudstjenes-
ten blir det både sang og dåp og kir-
kekaffe! Brøstadbotn barnegospel er 
også med og synger denne søndagen! 

Informasjon og påmelding blir sendt 
ut i begynnelsen av mars måned til 
barn/foreldre/foresatte. 

Hvorfor Tårnagenthelg?
Hva om kirketårn og kirkeklokker 
ikke lenger er bare noe vi skimter el-
ler hører langt, langt borte? Hva om 
det i kirkene våre finnes engasjerte 
barn som får oss rundt dem til å opp-
leve at klokkenes budskap kommer 
helt nært? Hva om Tårnagentene får 
oss til å se og erfare at Bibelens fortel-
linger er fortellingen om våre egne liv 
og vårt eget nærmiljø? - Hva skjer da?

Som Tårnagenter vil barna løse opp-
drag og mysterier og utforske kirken, 
klokkene og kirketårnet! 

tae
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Vi tapper det fra kranen og vi behøver 
ca. 1,5 - 2 liter vann hver dag. Vi dusjer 
og vasker klær og behøver vann til det 
meste. Den som har fått stengt av vannet 
eller vært på en hytte uten innlagt vann, 
opplever kanskje en liten minikrise uten 
vann. For andre i verden er det en daglig 
foreteelse. 

På nettsiden www.fasteaksjon.no kan vi 
lese følgende: 

- Vann gir liv, til planter, dyr og 
mennesker. Men vann kan også ta liv, 
om det er urent og forurenset.» Det 
er derfor Kirkens Nødhjelp jobber 
hvert år, hver uke og hver dag for å 
gjøre rent vann tilgjengelig for flere. 
 
«Før drakk vi vannet fra elven, og jeg 
var ofte syk. Vi har lært på skolen at 
skittent vann gjør oss syke. Nå har vi 
fått en ny brønn, vannet er renere og 
vi er langt friskere enn før», forteller 
Richard Wilson som bor i landsbyen 
Ikonda i Tanzania. 
 
Han og resten av landsbyen fikk i 
fjor en ny brønn, og mange forteller 
det samme som Richard; at de raskt 
merket at helsen ble bedre. Barna 
fikk mer tid til å gå på skolen, og 

I år ønsker vi flere bøssebærere. 
Ta kontakt med soknepresten om nettopp du kunne tenkt deg til 
å hjelpe til mandag 3. april på ettermiddagen! Vi starter med 
utgangspunkt fra Brøstad kirke og har behov for sjåfører og bøs-
sebærere. 

Fasteaksjonen 2017
- du kan også bli bøssebærer

Årets fasteaksjon går av sta-
belen over hele landet mellom 

2. og 4. april i år. Som i fjor og 
ved TV-aksjonen i 2014 er fo-
kuset på rent vann for verden.

de voksne fikk mer overskudd til 
å skaffe inntekter. Et helt samfunn 
fungerer langt bedre når rent vann 
er tilgjengelig.
 
Dette vet også vi nordmenn når vi 
bare får tenkt oss om. Og dette vet 
verdens politikere. Derfor har FN satt 
opp rent vann til alle som et av sine 
nye bærekraftsmål.

Ja, tenk om det var vi som hadde dårlig 
tilgang på vann?  (Nå har jo selve Dyrøya 
også fått godt vann, ikke sant?) Hver 
eneste dag tar vi det for gitt at vi kan tappe 
friskt og deilig vann direkte fra kranen 
og fra vannverket vi har lokalt oppe ved 
Rundfjellet. 
Slik er det som nevnt ikke for alle.  Om 
vi hadde lite midler og tilgang på dårlig 
vann, ville en slik hjelp som de får i 
Tanzania satt stor pris på. Tenk å måtte 
ha det slik i 2017! 

Hvert år arrangerer Dyrøy menighet 
og de fleste menigheter i landet  vårt 
Fasteaksjonen, hvor det samles inn 
penger til inntekt til  et veldedig 
formål, hvert år til Kirkens nødhjelps 
verdensomspennende arbeid. 

Thor-Arne Ervik

Som vanlig er det i ut-
gangspunktet konfirman-
tene og deres foreldre som 
bidrar. Men fasteaksjonen 
er hele menighetens ak-
sjon. Dermed trenger vi 
hjelp også fra deg. Spesielt siden vi i år bare har 6 konfirmanter! 
Soknepresten kan kontaktes via mail thor.ervik@dyroymenighet.
no, eller på telefon 921 10352.

Bli med på leir da vel! 
To ganger  i året inviterer NMSu og Øystein Lund (med flere) til leir for barn 
eller ungdom på Tømmerneset leirsted, som ligger mellom Finnsnes og Sørreisa, 
ved Finnfjordvatnet. NMSu er barne og ungdomsorganisasjonen til Det norske 
misjonsselskap. Vi i Dyrøy menighet ønsker at flere barn fra vår hjemkommune 
Dyrøy skal være med på å sette farge på Tømmerneset. 

I den forbindelse har vi en gladnyhet til alle foreldre: Menigheten har derfor vedtatt, 
allerede i fjor,  å dekke halvparten av utgiftene til barn og unge som ønsker å være 
med på leir!  Som om ikke det var nok: 

5. - 7. mai 2017 arrangeres det leir for 5. - 7. klasse på Tømmerneset!

Vi sender ut brev om dette seinere på våren med invitasjon til alle i målgruppen! Om 
det blir mange nok interesserte, så skal også sokneprest Thor-Arne Ervik delta på 
leiren, og han håper at det er mange barn i aldersgruppen som har lyst til å oppleve 
lek og moro og noe input om Jesus på Tømmerneset! 

Bli med på leir du også sammen med andre barn og voksne fra Finnsnes 
og Sørreisa-området! 
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Lørdag 11. februar arrangerte vi Lys Våken i Brøstad kirke. 6 barn 
fra 5. klasse hadde gledet seg en god stund til å oppleve overnatting i 
kirka. Denne tradisjonen har eksistert i Dyrøy i flere år allerede. 

Denne gang hadde soknepresten god 
hjelp av Krister Turøy, samt fro-

kosthjelp dagen etterpå av Siv-Frida 
Høgmo. I løpet av dagene ønsket vi å ha 
fokus på Bibelen, vi fortalte fakta om at 
bibelen er oversatt til over 2500 språk i 
verden, vi hadde Bibelquiz, lystenning 
i lysgloben med et gjentakende bibel-

ord: Jesus sier: «Jeg er verdens lys.» Vi 
hadde også en kort øving på sanger vi 
skulle synge på familiegudstjenesten på 
søndag. 

I år valgte vi fokus på nettopp det å van-
dre i Jesu lys, da passet det godt med 
Vandre i Guds lys og den afrikanske 
evergreen, Siyahamba! Teksten for da-

gen handlet om sennepsfrø-
et som vokser til et stort tre. 
Det er mystisk dette med det 
å høre en tekst eller å ha til-
gang til Bibelrn, og så kun-
ne få mulighet til å vokse i 
tro. Søndagen var det også 
Bibeldagen. Ingenting er til-
feldig!

Tilbake til lørdagen: Vi måtte 
jo kose oss også, så litt lek, 
pizzaspising og pynting av 
lys ble det også god tid til! 
Det samme med å lage papir-
fly med påskrevne bønner. 

En stor takk til foreldrene 
som lånte bort barna til oss i kirka, samt 
de som stilte med pizza og som var nat-
tevakter! 

Søndag var det familiegudstjeneste i 
Brøstad kirke. Det var godt oppmøte 
av foreldre og familie og andre inter-
esserte, takk for deltakelsen, og takk til 
de som ordna kaffe og kake, til en svært 
godt besøkt kirkekaffe. 

På gudstjenesten deltok barna fra Lys 
Våken og de fikk utdelt en bok som er 
utgitt av Bibelselskapet, Bibelen, som 
har nettopp tittelen Bibelen. 

Ikke nok med det, hele 8 stk fra 7. klasse 
kom for å få Konfirmantbibelen i gave fra 
oss. Dette som en del av et nytt opplegg i 
trosopplæringen, ment for å gjøre slik at 
flere ønsker å velge kirkelig konfirmasjon 

når de begynner i 9. 
klasse. Opplegget er 
under bearbeiding og 
skal prøves ut for første 
gang nå i vår. 

Tekst/foto: 
Thor-Arne Ervik

En tradisjon på «Lys Våken» er at ungene får fargelegge sine egne stearinlys.

5. klasse deltok på søn-
dagens familieguds-
tjeneste med bønner 
og sang. De var også 
meget aktive under pre-
kenen og hadde tydelig 
fått med seg en god del 
av undervisningen de 
hadde fått.

På lørdag var det bare å slippe løs kreativiteten. - 
«med blanke lys og fargestifter tel» ...

foto: Trygve S. Østrem
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Velkommen ombord på Elieser 
ved hurtigbåtkaia på Bergan, 

onsdag 29. mars kl. 19.30

FORMIDDAGSTREFF 
Våren 2017

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

Brøstad kirke, én torsdag i 
måneden kl. 10.30

Våren 2017:
Torsdag 16. mars, 
Torsdag 20. april, 

Torsdag 11. mai og 
Torsdag 15. juni

VELKOMMEN!

Gi 100!
For å kunne gi ut dette bladet er 
vi helt avhengig av bidrag fra 
deg som leser. Gi 100,   gi 200, - 
Gaven er fortsatt frivillig, men 
meget kjærkommen.

Konto: 4776 16 83124

Ny medarbeider i Dyrøy menighet!

Lise Løvland fra Sørreisa har takket ja til 20 % stilling som organist i 
Dyrøy menighet. 

Menighetsnytt:

Lise er kjent som dirigent for fle-
re kor her i Midt Troms, hun har 
arbeidet i Metodistkirken i mange 
år, hun er lærer på Senja videre-
gående skole, hun er pianolærer 
og hun har arbeidet som orga-
nistvikar når menighetene i vårt 
område har trengt henne. Nå er 
hun ansatt i vår menighet.  Hun 
skal spille til gudstjenester, kir-
kelige handlinger og andakter. Vi 
gleder oss til å bli mer kjent med 

Lise og ønsker henne varmt velkommen til arbeid i Dyrøy menighet. 

Avslutning av permisjon
Christina Ströh er tilbake etter endt permisjon nå i februar. Hun skul-
le egentlig ha permisjon fram mot sommeren 2017, men etter endrin-
ger i bispedømmerådets bemanningskabaler har Christina blitt ledig 
tidligere enn beregnet. Vi gleder oss over å ha deg tilbake! 

Vipps og mCASH
Dyrøy menighet har planer om å legge til rette for bruk av Vipps og 
mCASH sine betalingstjenester i menighetens arbeid. Det kan være of-
fer i gudstjenesten, givertjeneste eller andre formål.  I disse dager ser 
det ut til at bankene går sammen om en felles VIPPS for alle bankene. 
Dette er ikke avklart ennå. Det er heller ikke helt avklart hvordan inn-
rapportering av midlene skal være, kostnader ved ordningen og den 
regnskapsmessige behandlingen av inntekter og utgifter.  Det arbeides 
med saken på sentralt hold, og så snart dette er avklart vil det komme 
oppslag i kirkebyggene om hvordan man nytter denne ordningen. Vi ser 
fram til å kunne gi dette tilbudet, i en tid da færre og færre bruker kon-
takter.

Kirkevergen
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TAKK og BØNN

• Gudstjenestene i menigheten 

• Andaktene på omsorgssenteret

• Samtalefellesskapet 

• Formiddagstreffene i kirka

• Brøstadbotn Barnegospel

• Menighetsrådet

• Ansatte og frivillige i menigheten

• Menighetens misjonsprosjekt

• Alle ensomme og syke

• Alle som har mistet en av sine kjære 

• Bedrifter og virksomheter i Dyrøy

• Kommunestyret og Formannskapet

• Kommunens framtid

• Alle som lever med krig og undertryk-
kelse i verden 

• Flyktningesituasjonen i verden

• Påskehelgen

•  Flyktningene som har flyttet til Dyrøy

•  Vær og føreforhold gjennom vinteren

22400040
Andakter ved 

Dyrøy Omsorgssenter 
Torsdag 09. mars kl. 17.15

Andakt v/John Taylor

Torsdag 23. mars kl. 17.15
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 06. april kl. 17.15
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 20. april kl. 17.15
Gudstjeneste m/nattverd 

v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 04. mai kl. 17.15
Andakt v/John Taylor

Torsdag 18. mai kl. 17.15
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 08. juni kl. 17.15
Gudstjeneste m/nattverd 

v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 22. juni kl. 17.15
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Alle er hjertelig velkommen!
Bladpenger 2016 
Utenbygds f.o.m. oktober og ut 2016.
O Jakobsen, A Kvande, T Haltland, S A Nygård og B Mikkelsen
Til sammen 1.400,-  / Hele 2016: Kr. 8.550,-

Innenbygds f.o.m. sept og ut 2016.
L og A Ramberg, K og S Nilssen, G Granslo, B P Ness, A Sæbbe, B M Paulsen, 
A Soini, J Simonsen, B J Moen, A E Jakobsen, P Rydningen, K Moen, og J 
Kristiansen.
Til sammen 4.400,-  / Hele 2016: Kr. 29.940,-

Innsparinger og messefall i Senja prosti

De siste ukene har det enkelte ganger begynt å stå «Messefall» i 
Folkebladets kunngjøring av helgens gudstjenester i Senja prosti. I 
tillegg står det forklart at dette skjer på grunn av Nord-Hålogaland 
bispedømmes økonomi.

Et messefall betyr at en planlagt 
gudstjeneste ikke holdes. Hos oss 

er det normalt at det skjer innimellom, 
men da er det gjerne været eller sykdom 
som gjør at prest og/eller menighet ikke 
når fram til kirken. Når det nå planleg-
ges messefall, er det uttrykk for noe an-
net: Bispedømmet har ikke penger til 
å ha så mange prester i arbeid som før. 
Rent akutt er dette fordi bispedømmet 
må ta inn et underskudd fra i fjor på nær 
7 mill. Verre er det at grunnbevilgningen 
er for lav for å beholde alle prestestillin-
gene vi nå har.

Dette betyr at mer enn 10% av preste-
stillingene antakeligvis må settes vakan-
te de nærmeste par årene. For vårt prosti 
betyr det at vi er mer enn en prest min-
dre i området enn det normalt ville vært. 

Dette betyr igjen at gudstjenester må av-
lyses, trosopplæringstiltak kan bli satt 
på vent og annet menighetsbyggende 
arbeid redusert. Begravelser og vielser 
blir prioritert, men det vil kunne bety at 
ønsket dag for begravelse ikke kan inn-
fris. Og vi har prioritert å tilby en sorg-
gruppe for etterlatte etter selvmord.

Det som vil bli mest synlig, er altså de 
avlyste gudstjenestene. Alle menighete-
ne i prostiet blir rammet, de minste med 
2-3 gudstjenester i løpet av året, mens 
Lenvik fort kan komme opp i 10-15 av-
lyste gudstjenester. Det betyr også at det 
blir reduserte muligheter for å ha dåp 
gjennom året. Men jeg håper at mange 
kjenner sin besøkelsestid og deltar på de 
gudstjenestene som blir avholdt.

Sigurd Skollevoll, Prosten i Senja
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Blomsterbua
Begravelsesbyrå 

Salg av gravminner og navnetilførsel
Stell og beplantning av gravsteder

Anne Larsen,  95 94 53 18

Ringveien 4, 9305 FINNSNES

Verdighet - Lang erfaring
Vi besørger alt ved begravelse i nært samarbeid 
med pårørende og deres ønsker.      Døgnvakt 77 84 11 30

Man - Tor: 09.30 - 17.00
Fre: 09.30 - 18.00
Lør: 09.30 - 15.00

www.dyroymat.no   77 18 93 50

Dyrøymat AS

DEMAS as er en teknologi- og produksjonsbedrift 
som utvikler og leverer elektrotavler, ingeniør-
tjenester, automasjon – og styringssystemer. 
Bedriften består i dag av ca. 50 ansatte. 
Hovedkontoret ligger i Brøstadbotn, men bedriften 
har avdeling på Hønefoss og kontor i Harstad.

Skap for bolig Elektrotavler

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

BEGRAVELSESBYRÅET 
i Brøstadbotn og Dyrøy

Sandbakk
    Begravelseshjelp as

   Siv-Frida Høgmo
   Tlf: 996 95 329 

Begravelse, Gravstein, Blomster
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Våren 2017
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.

Torsdag 16. mars 
«Misjon - hjemme og ute»

v/Charles Taylor

Torsdag 6. april 
«Tverrkulturell kommunikasjon»

v/Janne Monica Kaarigstad
fra Viken senter

Torsdag 27. april
«Internasjonal kafé»

Torsdag 18. mai
«Samtalefellesskap»

Torsdag 8. juni - GRILLKVELD
Avslutning

Alle er velkommen!

TAKKEANNONSER

Takk for all deltakelse, støtte og opp-
merksomhet i forbindelse med Kaia 
Østems bortgang og begravelse. 
Takk til Dyrøy Omsorgssenter for god 
pleie og omsorg. 

Familien

12. mars – 2. søndag i fastetiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Moen bedehus

19. mars – 3. søndag i fastetiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste med dåp 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Ung kirkesang

26. mars – Maria Budskaps dag
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste med dåp
v/ sokneprest Thor-Arne Ervik 
og menighetspedagog Christina Ströh
Tårnagentene 
Ofring: Kirkens nødhjelps fasteaksjon

02. april – 4. søndag i fastetiden
Kastnes bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Troms søndagsskolekrets

09. april – Palmesøndag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Brøstadbotn barnegospel

13. april – Skjærtorsdag
Brøstad kirke kl. 18.00
Nattverdgudstjeneste m/skriftemål 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Den norske Israelsmisjon

14. april – Langfredag
Brøstad kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Egen menighet

16. april – Påskedag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: NMS Misjonsprosjektet

17. april – 2. påskedag
Ingen gudstjeneste

23. april – 2. søndag i påsketiden
Ingen gudstjeneste

30. april – 3. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Norges KFUK/KFUM

07. mai – 4. søndag i påsketiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/seniorprest Ove Kjelling
Ofring: Misjonsalliansen

14. mai – 5. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste med konfirmantene
v/sokneprest Thor-Arne Ervik 
og menighetspedagog Christina Ströh
Ofring: NKSS Skolelaget

17. mai – Grunnlovsdagen 
Brøstad kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste 
ved sokneprest Thor-Arne Ervik 
Ofring: Egen menighet

21. mai – 6. søndag i påsketiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Moen bedehus

28. mai – Søndag før pinse
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Tømmerneset leirsted

04. juni – Pinsedag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/ sokneprest Thor-Arne Ervik 
og menighetspedagog Christina Ströh
Ofring: Egen menighet

05. juni – 2. pinsedag
Ingen gudstjeneste

10. juni – Lørdag 
Kastnes bygdetun kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste 
ved sokneprest Thor-Arne Ervik 
Ofring: Kastnes bedehus 

11. juni – Treenighetssøndag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Normisjons internasjonale arbeid

18. juni – 2. søndag i treenighetstiden
Moen bedehus - Messefall grunnet 
Nord-Hålogaland Bispedømmes økonomi.

25. juni – 3. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik 
50-årskonfirmant-jubileum. 
Ofring: Egen menighet
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INFORMASJONSBLAD

  SLEKTERS GANG

DØPTE: 
20.11.16.     Hans-Robin Hegnander Ellefsen

DØDE: 
19.10.16.     Elly Johanne Karlsen   f. 1920
14.11.16.     Nancy Lovise Stokkland  f. 1922
08.01.17.     Kaia Lovise Østrem   f. 1925
06.02.17.     Gunnhild Johnsen   f. 1937

DØPTE:
14.01.17.    Tone Oddrun Kristiansen og 
   Odd Gunnar Larsen 
  – tilhører Tromsø

Gud skapte lyset og livet og meg,
og himlen med stjerner, og jorden med fjell. 
Han vil meg det beste, han kjenner min vei
hver natt og hver morgen, hver dag og hver kveld.

Omkved:    Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Guds sønn
  jeg tror på Den Hellige Ånd.
  Så hellig , allmektig, så god imot meg,
  Treenige Gud, jeg vil lovsynge deg.

2 Kongen fra himlen ble født som min bror,
han trøstet de svake, var venn med de små.
han lærte meg sannhet, han gav meg sitt ord,
Han vant over døden og er hos meg nå.

3 Her er min kirke, her hører jeg med,
her møter jeg andre som tror på Guds Sønn.
Den hellige ånd gir meg trygghet og fred,
vi svarer med tillit og lovsang og bønn.

Vidar Kristensen, 
Norsk salmebok 2013, nr. 243


