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Sommeren med Jesus
Plutselig er sommeren der. Mørke vinterdager avløses av lyse sommerdøgn. Tempe-
raturen stiger og forventninger til i alle fall noen varme sommerdager er der. Håpet 
om glade feriedager med gode sommeropplevelser vokser. Årstider og naturen hos 
oss byr på store kontraster.

For mange byr livet på uventede kontraster.  Livet blir ikke alltid slik vi forventer.
Noen blir uventet syk. I stedet for ferie venter dager med uvisshet og smerter. Andre 
rammes av ulykker og uventede dødsfall. Mange går en sommer i møte med mørke 
minner og daglige lidelser.

Jeg leser om ei kvinne som ble fengslet og torturert for trua si da hun var ung i Etio-
pia. Etter mange års forfølgelse kom hun til Norge, giftet seg og startet eget firma. 
Et nytt og bedre liv ventet. Så blir mannen drept. Tragedien forfølger henne. Men 
hun gir ikke opp. Hun setter sin lit til Jesus og lar trua på han bære seg gjennom 
sorgtunge dager. Sårene er der, men  hun sprer glede rundt seg og vitner frimodig 
om sin Herre og Frelser. Salme 121 ga henne hjelp til å gå videre i livet: «Jeg løfter 
mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra 
Herren himmelens og jordens skaper.»

Min medsøster blir et sterkt vitnesbyrd om ekte og ærlig liv jeg kan lære noe av. 
Jeg liker å nyte livet, helst uten problemer og bekymringer. Likevel har jeg lett for å 
bekymre meg. Jeg liker å tro at jeg er noe, at det jeg gjør er bra. Likevel strekker jeg 
ikke til. Det er mye jeg burde ha gjort, flere jeg skulle ha brydd meg om. 

Da er det godt å ha en veiviser i livet, en som tåler meg, veileder meg og gir meg 
krefter og glede. Også i ferietida trenger jeg å spørre meg selv: Hva bestemmer 
mine handlinger i dag? Hva ville Jesus ha gjort? Jeg trenger et armband med bok-
stavene: WWJD: What Would Jesus Do / Walk With Jesus Daily.

Jesus tar tak i meg og vil ha meg til å ta ansvar. Samtidig vil han at jeg skal ha det 
godt. Han vil jeg skal nyte ferielivet og være glad. Jeg får lov til å leve i spenningen 
mellom himmelske gleder og all verdens bekymringer i vissheten om at Jesus går 
sammen med meg.

God sommer med denne sangen av Arne Höglund med tema fra Salme 139,5:

Du omgir meg på alle sider og held meg fast i di hand.
Når min veg går gjennom tette skodda nær ved bratte stup og djupe vatn
Då er du nær meg på alle sider, ja du leier gjennom vatn.

Du omgir meg på alle sider og held meg fast i di hand.
Når mi tru er svak og motet sviktar og eg kjenner kalde redslevindar.
Då veit eg trass alt at du er nær meg, du har lova vere med kvar ein dag.

Astrid Østrem Skoglund

LIVETS SKIFTNINGER
Undertegnede har sagt ja til annen stil-
ling. Jeg vil tiltre i ny jobb etter ferien, 
som begynner i uke 28. Fram til da kan 
jeg treffes som vanlig.

Først vil jeg benytte anledningen til å 
takke for meg - for kontakten med mange 
mennesker i Dyrøy, på mange av livets 
arenaer. De minnene og erfaringene vil 
jeg bære med meg. Håper jeg sjøl fikk bi-
dratt noe i livene til noen i denne tida. Jeg 
takker for bidrag flere dyrøyværinger har 
hatt inn i mitt eget liv! «Jeg lever, og dere 
skal også leve» - sier Jesus sjøl. Troen på 
ham skal ikke trykke ned, men gi liv. Slik 
bør en menighet også være - løftende.

Omskiftninger og Guds vekst!
Som i naturen, slik også i tros-, menig-
hets- og menneskelivet: Frøet har noen 
utfordrende runder på veien mot vakker 
plante.

Vi gjør valg gjennom livet, vi utsettes for 
hendelser vi ikke kontrollerer sjøl, og Bi-
belen og troserfaringa sier at Gud er oppe 
i dette. Ikke kjølig, beregnende på utsida. 
Inni. Jesus sa at «Guds rike er midt i blant 
dere». Midt i dine svakt, eller sterkt fun-
derte valg, midt i sorgen/gleden din, der 
er Jesus. Når vi minst av alt tror det. Han 
er den som skaper vekst, også gjennom 
sterke omskiftninger.

Historien om Josef og brødrene hans er 
sterk litteratur. Les 1. Mosebok, fram til 
siste kapittel. Josef svingte seg opp, han 
fikk gudsåpenbaringer og var vel sterkt 
prioritert av far Jakob: Brødrene ble bitre, 
hvem hadde ikke blitt det? De fikk ryd-
det ham av veien (trodde de), solgt som 
slave til Egypt, og de serverte løgnen om 

forts. neste side
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Turen til Israel
at han var død. Men til slutt ble han le-
der i Egypt, møtte dem, hadde makt 
over dem, og hevnet seg? Nei, tilgav. I 
1.Mosebok 50, 15-21 ser vi en spire av 
evangeliet i GT: (v. 20): «Dere tenkte 
ondt mot meg, men Gud tenkte det til det 
gode, for han ville gi liv…». Gud kan 
vende smerten til noe annet, han er der. 
Om du eller jeg har gjort noe, blitt usatt 
for noe eller gjort noe vi angrer: Les det 
bibelverset! Guds kostbare nåde og til-

Avskjed med sokneprest Per Gustav Nilsen

givelse er større enn smerten, større enn 
våre feil og vår ondskap. Men, som Ja-
kobs sønner, må vi av og til gå «en tung 
vei til Egypt». Omvendelse er et ord for 
det.

Da er det godt å gå inn i sommeren med 
en medlidende Far i himmelen.

God sommer til alle! 
Hilsen avtroppende sokneprest 

Per Gustav Nilsen

Det er snart tre år siden sok-
neprest Per Gustav Nilsen ble 
innsatt som sokneprest i Dyrøy. 
Nå har Per Gustav Nilsen takket 
ja til en stilling som prostiprest 
i Indre Troms prosti.

Rent praktisk betyr dette at Per 
Gustav Nilsen vil være sok-
neprest i Dyrøy frem til hans 
sommerferie begynner 9. juli 
2012. Umiddelbart etter ferien 
starter han så opp i stillingen 
som prostiprest i Indre Troms 
prosti, 20. august 2012.

Det er ønskelig at soknepresten 
har en avskjedsgudstjeneste 
med menigheten en av sønda-
gene i juni. Derfor flyttes den 
oppsatte gudstjeneste i Moen 
bedehus søndag 24. juni 2012 
til Brøstad kirke og vil bli Per 
Gustavs Nilsens avskjedsguds-
tjeneste. Her vil også jeg som 
prost delta. I tillegg håper jeg 
mange i Dyrøy menighet møter 
opp i denne anledning.

Sigurd Skollevoll, Prosten i Senja

Sokneprest Per Gustav Nilsen i kjent positur bak 
gitaren. (foto: Trygve S. Østrem)

forts. fra forrige side

derkirken, og nede på stranden der Jesus 
møtte disiplene etter oppstandelsen. Vi 
leste denne beretning sammen. 

Videre på en båt og ut over Gennesa-
retsjøen. De spilte «Ja, vi elsker» når vi 
gikk om bord og heiste det Norske flagg. 
Midt utpå stoppet de båten og leste om 
da Jesus stilte stormen. Vi sang «Min 
båt er så liten», og «Jeg er en seiler på 
livets hav».

Vi kjørte rundt på andre siden av Gen-
nesaretsjøen mot Golan før vi tok inn 
for natten i Tiberius For en dag, og slik 
fortsatte vi. For noen herlige dager!

Tekst og foto: John Taylor

En spent liten gruppe nordlendin-
ger stod på flyplassen i Tel-Aviv. 
Tenk, vi skulle gå i Jesu fotspor i 
en hel uke. For et privilegium. For 
en opplevelse og for noen sterke 
inntrykk. Vi fikk mer enn vi kunne 
fordøye der og da.

Her er notatene fra en av dagene.

Fra morgenen av kjørte vi til Saligpris-
ningsberget der Jesus holdt Bergpreke-
nen, en stor kirke, i en flott hage. Mas-
sevis av folk satt i solen, mange unge 
mennesker fra alle nasjoner satt i grup-
per  eller hver for seg og leste Jesu ord. 

I kirken var jeg fasinert av svalene som 
flyr inn og ut rett over hodene på folk. 
Vi gikk ned fra berget på en liten gårds-
vei igjennom kornåkrene og jeg fikk tatt 
bilder av de mange flotte vårblomstene. 

Vi kunne se båtene på Gennesaretsjøen. 
Nede ved stranden var vi innom ruinene 
av det gammel Kapernaum. Et hus som 
de trodde var Peters hus som ble husme-
nighet og senere kirke. Det var restene 
av en flott gammel synagoge. Litt lenge-
re nedover veien var vi innom brødun-

Oline og John Taylor var 
i Israel i mars. Det var 
et privilegium å få følge i 
Jesu fotspor i en hel uke. 
Det ble mye å fordøye...

Saligprisningsberget - kirke og fin hage.
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Folkekirken er viktig
Etter tolv år i kommunestyret i Dyrøy og åtte år som leder av oppvekst- 
og omsorgsutvalget sa Randi Lillegård ja til å stå øverst på Arbeider-
partiets liste – og ble valgt til ordfører høsten 2011. Med ydmykhet og 
stolthet har hun gått til vervet som Dyrøys første kvinnelige ordfører. 

– Interessen har nok vært der 
hele tiden, men først da jeg 
sluttet som aktiv i idretten, 
ble det tid til å engasjere seg 
i et parti. Kvinners mulighe-
ter og rettigheter lokalt og 
globalt har vært drivkraften, 
forteller Randi Lillegård. 

Hun har bodd i Dyrøy siden 
hun var to år. Ungdomsåre-
ne var i stor grad viet idrett – 
og volleyball spesielt. Som 
nittenåring reiste hun til 
Tromsø for å starte førsko-
lelærerutdanning. Etter endt 
utdanning flyttet hun tilbake 

kene skal formes i dialogens tegn. Det 
skal selvsagt være rom for uenighet, og 
klare politiske brytninger er nødvendig. 

Kirken betyr mye for kommunen som 
sosial kulturbærer og samlingspunkt. 
Ikke bare fordi familiære seremonier 
som dåp, konfirmasjon, vigsler og be-
gravelser som oftest legges dit. For 
mange representerer kirken en basal 
trygghet, og den tilhørigheten er med på 
å gi livsmot og fremtidstro. Randi Lille-
gård har alltid vært medlem av Statskir-
ken. Som barn var hun ivrig på søndags-
skolen. Fremdeles husker hun sangene, 
gullfiskene og stjernene. 

met er et sted hvor ung og gammel skal 
føle seg velkommen og inkludert. Det 
gjelder i alle livets situasjoner. 

– Jeg har veldig stor respekt for kirkens 
ritualer, Bibelens innhold og salmene 
som nyttes. Likevel må dette brukes 
på en måte som bidrar til nærhet frem-
for avstand. Det har vi alle et ansvar 
for, uten at akkurat det må tolkes som 
kritikk av vår kirke og det arbeid som 
utføres her. Heller tvert om! sier Randi 
Lillegård. 

Tekst og foto: Arne Ivar Hanssen

med sin lille familie og fikk jobb i bar-
nehagen. Det var fine år hvor fokus var 
rettet mot hva som skulle til for å gi barn 
mellom null til syv en best mulig barne-
hagedag. Det ga grunnlag for forståelse 
for én av politikkens grunnpilarer: Bo-
lyst, og ikke minst: Trivsel. Det gjelder 
også i politikkens eget system.

– For at vi politikere skal klare å gjøre 
en best mulig jobb, vet jeg det er av-
gjørende å skape et klima der åpenhet, 
respekt og mangfold rår. Selv om jeg 
representerer Arbeiderpartiet, er jeg 
ordfører for alle i kommunen, også de 
som har andre syn enn det jeg og mitt 
parti står for. De beste politiske vedta-

– I voksen alder søker jeg til kirken med 
jevne mellomrom og i ulike anlednin-
ger. Det kjennes veldig godt de gangene 
nærheten senker seg over meg i kirke-
rommet. Vi vet også at når livets bruta-
liteter rammer hardt i form av ulykker 
og tragedier, søker mange til kirkerom-
met for samvær og trøst. Sist, men ikke 
minst, er kirken viktig for åndelig på-
fyll. Det er et naturlig sted å søke til for 
å høre Guds ord. 

En utfordring er at folkekirken skal be-
vares, men samtidig utvikles. Kirkerom-

Med ydmykhet og stolthet har Randi Lillegård gått til 
vervet som Dyrøys første kvinnelige ordfører.

BØNNEKRUKKA

lese ditt bønneemne høyt, kan du skrive 
«anonymt» på lappen. Da vil presten li-
kevel be stille for dette. 

Gud hører alle bønner, om de bes høyt 
eller stille, om de bes av en eller flere i 
lag. Likevel kan det være ei hjelp til oss 
selv å gjøre bønna konkret ved å skrive 
den på en lapp og høre den bli bedt av 
presten og dermed hele menigheten.

Jesus sier: «Dersom to av dere her på 
jorden blir enige om å be om noe, hva 
det enn er, skal de få det av min Far i 
himmelen.» (Matteus 18,19).

KS

På alle kirkestedene i Dyrøy me-
nighet finnes en bønnekrukke. Ved 
siden av krukka skal det finnes små 
lapper og noe å skrive med. Alle 
som ønsker det kan skrive på en 
lapp det de vil menigheten skal be 
for, - eller takke for. Bønnekrukka 
bæres fram til alteret under salmen 
etter preken. Presten tar bønnene 
med i kirkebønna.

Å be alene kan til tider føles slitsomt. Når 
mange ber sammen gir det mot til å fort-
sette å be. «Bær byrdene for hverandre», 
oppfordres vi i Bibelen. (Galaterne 6,2). 
Det kan vi gjøre ved å be for og med hver-
andre om det som ligger oss på hjertet.

På en bønnelapp kan det være greit å 
skrive kort det en ønsker presten skal be 
for. Det kan være et navn, konfirmante-
ne våre eller noen som er syke. Kort sagt 
alt mulig. Om du ikke vil at presten skal 
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Engler fra mange land...
Det var duket for den fjerde Internasjonale aften. 
Stedet var Brøstad kirke, dagen var torsdag, og 

arrangør var Samtalefellesskapet. Som før. Men noe 
var nytt - denne gangen var det familieaften! 

God mat fra ulike deler av verden, pre-
sentert av noen av de som hadde laget 
det, fra Trøndelag til Afrika, fra Russ-
land til Thailand. Ganene våre ble ut-
fordret, men jeg så ingen som ikke likte 
det de fikk! Spennende nye smaksopp-
levelser for de noen og tredve som var 
samlet.

Karin Storvoll ledet det hele, både un-
der maten og inne i kirkerommet, der vi 
denne ettermiddagen fikk høre om en-
gler. Engler som er Guds hjelpere, som 
opplyser oss og bringer Guds budskap 
til verden. Engel betyr budbærer.

Etterpå lagde vi papirengler, - engler 
med vinger, engler med farger, engler 
med pynt på, engler med glitter og en-
gler med tekst på. Til stor glede for alle 
fremmøtte, og kanskje mest for den yn-
gre garde. Prat og latter satt løst, og da 
det var tid for å avslutte, var det nesten 
ingen som ville gå hjem. DET sier vel 
mer enn noe annet at vi storkoste oss i 
Brøstad kirke denne mai-ettermiddagen. 

Nye kvelder ved Samtalefellesskapet 
blir det til høsten, og er vi heldige, blir 
det også da en Internasjonal aften. Det 
håper vi, for dette er et arrangement vi 
liker!      bsø

Til venstre:  Karine og Erika hadde begge 
en hyggelig aften.

Over: Bente Storvoll,  Lek og Olga Didriksen med brillene 
godt plantet på nesen - i dyp konsentrasjon over papirenglene. 

Mange fargerike, duftende og smaksrike retter fra mange land...

Under: I kirkerommet møtte det oss engler, - Guds budbærere.
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St. Hans
- fra døperen Johannes til sommerfest

St. Hans (Sanktansaften 23. juni, 
St. Hans 24. juni), eller sjølve 
midtsommerfeiringa rundt som-
mersolverv, har førkristne røtter. 
Man feira lysets seier. 

Ved kristendommen kommer også hel-
genene, en var Johannes døperen (dansk 
helgennavn, St. Hans). Dagen ble en 
festdag for hans fødsel. Helt til 1770 var 
St. Hans helligdag  i Danmark-Norge. 
Ved opplysningstidas ønske om færre 
helligdager, ble den kutta ut. Men den 
folkelige feiringa var fortsatt sterk, ofte 
med mye fest og rusmiddelbruk. Det 
har, som med andre slike dager, vært et 
spenn mellom folkelig kultur og den of-
fisielle makta, staten og kirka. Navnet 
på norrønt var Jónsvaka, altså våkenatt 
for Jon, - et av de mange navnene på 
Døperen. Bålbrenning er en gammel tra-
disjon. Noen steder i Norge og Danmark 
har man tradisjonen å brenne heksefigu-
rer i papir på bålet, for å markere seieren 
over det onde. Mange steder er det i dag 
et familiepreg over feiringen.

Noen steder, særlig i Vestfold, står 
dagen og feiringa sterkt. Helt opp til 
90-tallet var det ofte stengte butikker 
og evt. fridag i en del firmaer sjølve 
St.Hansdagen. 

Etter reformasjonen ble det sterk stats-
kontroll, og festinga rundt feiringa ble 
mer kontrollert. Midtsommertradisjo-
nene holdt seg lengst i Sverige, Finland 
og de baltiske land, som jo lenge var un-

der svensk kontroll. Vi kjenner godt til 
den svenske feiringa av sommersolverv/
midtsommar, med majstång og blomster 
i håret. I de siste generasjonene har det 
samlende bygdepreget på feiringa der 
blitt mer nyansert, foreninger arrangerer 
egne samlinger på midtsommar. Tra-
disjonelt reises i Sverige majstången, 
fra gammelt av et fruktbarhetssymbol. 
Majstång betyr «løvdekket stang». Fra 
1953 har alltid midtsommar blitt fei-
ret i Sverige en fredag mellom 19. og 
25.juni. Der hører også folkedans og 
nasjonaldrakter med. Dagen er nok vik-
tigere i landet enn den svenske nasjo-
naldagen 6. juni. Finland har mye av de 
svenske tradisjonene, i sørvest er det jo 
svensktalende befolkning. 

Historie kaster lys over nåtida vår, kan-
skje vi trenger å friske opp både en takk-
nemlighet for at sola er på det høyeste, 
og lese litt om døperen Johannes sjøl.

pgn

Det er ikke ofte man treffer 
insekter som så tydelig ser 
tilbake på deg. Men denne 
kjempebladmåleren har 
både størrelse og person-
lighet med seg. 

Som sommer-engler flest er 
ikke kjempebladmåleren noe 
vi ser ofte i nord. Denne stor-

Den grønne engel

vokste sommergjesten, som her myser 
tilbake fra gresset en julidag i Bjørke-
bakken, er egentlig bare vanlig opp til 
Nordland fylke. Lengre nord er det ikke 
gjort så mange funn av den. Men gode 
forhold burde det likevel være her, vin-
ter og kaldvær til tross, for larven liker 
seg i bjørk, fra august til mai eller be-
gynnelsen av juni. Deretter forpupper 
den seg mellom lauvblad som den har 
spunnet sammen, og til slutt kan den bre 
ut sine grønne vingepar på nærmere fem 
centimeter og fly ut i natten. For det er 
helst på den tiden den flyr, fra slutten av 
juni til midten av august, i skumringsly-
set sørpå og i midnattsol i nord. 

På latin heter kjempebladmåleren Geo-
metra papilionaria, men sitt norske navn 
har den fått fra larvestadiet. Når larven 
kryper, bøyer den mellomkroppen opp i 
en høy bue, og da ser det ut som om den 
«måler» avstanden den kryper. I Norge 
finnes nærmere tre hundre arter målere, 
og mange av dem kan gjøre stor skade 
i småskogen, for lauvmakken eter som 
kjent både knopper, blomster, blad, nå-
ler og frukter, så helt uskyldsren er den 
grønne engelen ikke. 

Men et vakkert – og sjeldent  – syn er 
den likevel. 

Tekst og foto: Arne Ivar Hanssen

Fv. 84, første vers
Tekst og foto: Arne Ivar Hanssen 

Vakre ord på grov asfalt utenfor en rasteplass i Dyrøy, riktignok 
feilstavet, kanskje i all hast da campingturistene forlot, men så 
godt at de likevel hadde tid til å etterlate slikt et budskap. Som et 
lite bibelvers, hentet fra fylkesvei 84, får det lyse mot sommeren, 
i alle fall til vinter og snøplog visker det ut. 
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Fasteaksjonen 2012            
Hvert år i mars dukker det opp konfirmanter på døra med «fastebøsser». 
Også årets fem konfirmanter gjorde en innsats for fasteaksjonen - til 
inntekt for prosjekt i Kirkens Nødhjelp.

På vegne av Kirkens Nødhjelp, hjertelig 
takk for de kr. 7 810,- som ble samla inn 
ved bøssebæring av konfirmanter, forel-
dre og prest tirsdag 27. mars og på ung-
domsgudstjeneste fredag 23.mars. 

Mange takk for innsatsen til konfirmanter 
og foreldre! Pengene kommer godt med. 

På ungdomsgudstjenesten hadde vi besøk 
av tre ungdommer fra Oslo og Filippine-
ne, Ingrid Elene Anderson (19) fra Ullern, 
Simen Tung Vadseth (19) fra Tonsen og 
Jay Roy Tipayan (22) fra Filippinene.  

Ingrid, Jay og Simen har reist rundt her 
i nord for å informere om Kirkens Nød-
hjelp. De er stadig på farten de måne-
dene de er rundt, de overnatta rett før 
besøket i Brøstad kirke hos Per Gustav 
og Kim (sokneprest i Salangen, som vi 
samarbeida med om gudstjenesten). 

De tre ungdommene har mobilisert kon-
firmanter og andre til innsats for faste-
aksjonen! Etter Dyrøy dro de til Finns-
nes og Senja.

Jay har bakgrunn fra Kirkens Nødhjelps 
partner National Council of Churches of 
the Philippines, det filippinske kirkerå-
det. Han har, i likhet med de to andre, 
vært på turne med Communication for 
Change, med egenprodusert show for 
Stop Poverty-kampanjen.    

Ingrid har bakgrunn fra KFUK-KFUM, 
og hun var 3 måneder på Madagaskar 
gjennom Communication for Change-
programmet, hvor hun jobba for YMCA, 
det internasjonale KFUK-KFUM.

Simen har bakgrunn fra Norges KFUK-
KFUM. Han tilbrakte 3 måneder hos 

Kenya YMCA og deltok 
på den store klimakarava-
nen fra Nairobi til Durban 
i Sør-Afrika i desember. 
Den utfordra lederne som 
møttes ved det viktige 
klimamøtet der.

Vi vil takke de tre ung-
dommene og Salangen 
menighet for samarbei-
det.

PGN

Jay, Ingrid og Simon informerer om Kirkens Nødhjelp 

Lørdagskafé med nogo attåt

Seniordans er populær og sosial trim, og i Dyrøy finner vi kanskje noen av Norges 
eldste dansere: Fra venstre ser vi Oddny Nygård (90), Henny Paulsen (93) og Marit 
Vasshaug (93).           Foto: Helge Andreassen

Seniordanserne i Dyrøy mø-
tes hver tirsdag gjennom vin-

teren til øving, og av og til invite-
rer de til fremvisning slik at også 

publikum kan få seg en svingom.  
Lørdag 28. april kunne danserne by på 
både kafé og oppvisning i kultursalen 
på Elvetun skole. 

Dyrøy Blomsterfond
Ved årets slutt i 2011 hadde Dyrøy Blomsterfond kr. 217.583,97 til 
disposisjon. Midlene fordelte seg slik på kirkegårdene:

Brøstad:	 126	341,74
Holm:	 17	841,45
Moen:	 27	053,66
Kastnes/Faksfjord:	 19	268,35
Administrasjon:	 27	078,77

Nye kirkegårdsporter
Planen er at alle kirkegårdene i løpet av 
året skal få porter etter mal fra Brøstad. 
Blomsterfondets midler vil i stor grad 
bli brukt til dette arbeidet. 

for Dyrøy Blomsterfonds styre, Anne Larsen
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KONFIRMASJON  2012
Konfirmasjonsdagen i Dyrøy i 2012 kom med tålig vær og god tempe-
ratur, etter en heller iskald mai-måned, til stor glede for konfirmantene 
og familiene deres. 

Årets 9. klasse er en liten klasse, noe 
som også vistes på konfirmantkullet, 
som dette året bare var 5. 

Derfor var heller ikke kirka fylt til 
trengsel dette året, slik den ofte 
har vært når det er konfirmasjon i 
bygda. Men de 5 konfirmantene har 
klart å sette spor etter seg og gjøre 
inntrykk! En trivelig, aktiv, positiv, 
flott og deltagende gjeng som også 
på konfirmasjonsdagen deltok med 

både sang, tekstlesing og en-
kle dramatiske virkemidler. 
Ungdommer som kan stille 
spørsmålstegn ved vedtatte 
sannheter, og som ønsker å 
være deltagende i det som 
skjer. 

Sokneprest Per Gustav Nilsen 
ledet sangen med gitarakkom-
pagnement, og sto for selve 
konfirmasjonshandlingen. Og 
bildesekvensen ute ble en hu-
mørfylt og artig seanse, som 
vi kan se av det første bildet. 
En gjeng med godt humør og 
stor tålmodighet!

Vi ønsker å takke årets konfir-
manter for deres engasjement, 
og ønsker lykke til videre i li-
vet og i troen.                   

bsø (tekst)/tsø (foto)

Tekstlesning ved to av konfirmantene.

Over: Enkel dramatisering av prekenteksten om 
steinhjertet og muligheten for å få et «nytt hjerte».

Under: Konfirmantene sang akkopagnert av 
Per prest.
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En smilende konfirmantgjeng. Fra venstre: Ida Margrethe Rask Krogh, Guro Johansen, Barbro Marie Hind Brå, Stine Myrvoll og Sindre Ludvigsen sammen 
med sokneprest Per Gustav Nilsen.               Foto: Trygve Skipenes Østrem
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Årsmelding for Dyrøy menighet 2011
Dyrøy menighetsråd har ifølge kirkeloven og gravferdsloven fra 1996, 
personalansvar, økonomiansvar, ansvar for drift og vedlikehold av 
kirker og kirkegårder og ansvar for det menighetsbyggende arbeidet 
i Den norske kirke i Dyrøy.

Ansatte
•	 Kirkeverge: Rachel Vangen Hoholm: 40 % stilling. 
•	 Kateket:  40% stilling. Stillingen har stått ledig etter flere utlysninger. Oppgavene 

ivaretatt med bruk av prester, frivillige og innleide folk på timelønn, samt 20% 
adm. lagt til sekretær. 

•	 Organist:  Michel Martin: 40% stilling.
•	 Kirketjener: Boye Skoglund: 20% stilling fram til 12.april 2011.Deretter er 

oppgavene utført på dugnad. 
•	 Renholder: Lill Sigrid Bergheim: 20 % stilling.
•	 Kirkegårdsarbeider: Oppgavene lagt inn i tjenesteytingsavtalen.
•	 Sekretær: Kirsti S. Ottesen:  30% sekretærstilling og 20% stilling tilknyttet ad-

ministrasjon på fase-og konfirmantarbeidet.

Ansatt av Nord Hålogaland bispedømmeråd:
•	 Sokneprest Per Gustav Nilsen.

Utvalg
Dyrøy menighet har to utvalg som stel-
ler med aspekter ved det menighetsbyg-
gende arbeidet. 

Utvalget for undervisning og gudstje-
nesteliv; sokneprest, Karin Storvoll, 
Astrid Ø.Skoglund og Hilde Stokkland, 
arbeider bl.a. med fasearbeidet, der 
4-åringene får tilbud om tre samlinger 
i barnehagetida i forbindelse med ut-
deling av «Min egen kirkebok», 6-årin-
gene inviteres til dåpsskole med 3 sam-
linger i SFO-tiden før boka «Tre i et tre» 
deles ut og 11-åringene får utdelt Bibel 
på høsten og senere inviteres til Bibel-
kurs med overnatting i Brøstad kirke. 
(LysVåken)

Utvalget for diakoni og misjon; sokne-
prest, Boye Skoglund, Rignald Ryvoll 
og Aud Melbye, arrangerer månedlige 
formiddagstreff i Brøstad kirke. Me-
nigheten samler inn penger til støtte til 
NMS-U Crew.

Det er oppnevnt kirkegårdsnemnd for 
hver kirkegård som har ansvar for dug-
nad og beplantning. Lederen fra hver 
nemnd samt kirkegårdsarbeideren ut-
gjør styret i Dyrøy Blomsterfond.

Aktiviteter
I 2011 har det vært 170 små og store 
arrangement i Dyrøy menighet, alt fra 
korøvelse, skolelag, fasearbeid til guds-

tjenester, vigsler og begravelser. 133 av 
disse arrangementene har foregått i egne 
bygg. I tillegg til gudstjenester og kirke-
lige handlinger kan følgende aktiviteter 
nevnes:

•	 Søndagsskoler : Har pause.
•	 Brøstadbotn Barnegospel -  hovedkor/

B-tweens 49 stk.
•	Dyrøy Kristelige Skolelag.12 samlin-

ger, totalt 86, snitt på møtene 9,5 stk.
•	Konfirmantene deltok på Finnsnes-

natta i februar og BrøstadCamp gjen-
nomført med en dag i november

•	Andakter på Dyrøy Omsorgssenter 
hver 14. dag, inkl. 2 gudstjenester m/
nattverd pr. halvår

•	 Samtalefellesskap for voksne gjennom 
hele året, med internasjonal fest. 12 
samlinger med 15 i snitt pr kveld.

•	Åpen kirke. Dyrøy menighet har hatt 
tilbud om åpen kirke, med mulighet for 
forbønn, samtale med prest og en kopp 
kaffe. Vi begynte sommeren 2011, 
først 4 ganger, tirsdagskveld f.o.m.28.
juni t.o.m. 2.august. Da kom det 2-9 
mennesker, naturlig nok flest rett etter 
terroren 22.juli. Det bør annonseres 
godt. Bønn er avgjørende. På høsten 
ble det prøvd ut tirsdag, samme tid 
som før, en gang pr.mnd. Da var det 
ingen oppslutning.

•	 Julekonsert i Dyrøy kirke i desember 
med lokale aktører.

•	 Konfirmantjubileumstreff på sommeren
•	 Friluftsgudstjenester på Kastnes byg-

detun og Båthamna og en mørketids-
gudstjeneste i desember v/uteplass 
Dyrøy Omsorgssenter.

•	 Bibelgruppe for voksne gjennom hele året
•	 Div. besøk på Moen bedehus og Brøstad 

kirke av predikanter og Frelsesarmeen.
•	 Bispevisitas i mars ble en fin presenta-

sjon av Dyrøy menighet. Biskopen var 

godt tilfreds med arbeidet som utføres. 
Biskopen mente at bevilgningen til kir-
kedrift må styrkes og hedret det gode 
samarbeidet med kommunen.

•	Det gjennomføres formiddagstreff en 
gang pr måned. 

•	 LysVåken
•	 4-åringer får utdelt bok og er med på 

3 samlinger der foreldre og barn blir 
kjent med boken

•	 6-åringer inviteres til 3 samlinger og 
hører om stoffet og får utdelt boken 
til slutt.

Bygg og anlegg
•	 Stempling til sikring av graver reparert 

2 ganger
•	Ytterdør baksiden av bårehuset er 

skiftet og kan låses
•	Noe vedlikehold ved byggene; ny yt-

terdør til sakristi i Brøstad kirke
•	 Panikkbeslag ved Brøstad kirke montert.
•	 Papptekking av taket Brøstad kirke.

Menighetsblad
Dyrøy menighet gir ut eget menighets-
blad. Soknepresten sammen med Trygve 
Skipenes Østrem lager bladet sammen 
med flere frivillige medarbeidere. Bla-
det blir svært godt mottatt og inntektene 
balanserer utgiftene. Det er ønskelig med 
en oversikt over hvor mange utenbygds 
som mottar bladet.

Økonomi
Driftsregnskapet for 2011 hadde et 
brutto driftsresultat på kr. 99.813,82 og 
ga totalt et merforbruk i driften på kr. 
74.703,37. Resultatet skyldes i hoved-
sak følgende forhold: merforbruk på 
bevertning i forbindelse med visitas, kr. 
9.000, vedlikehold på anlegg og utstyr 
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Anne Larsen
Leder i menighetsrådet

Per Gustav Nilsen
Sokneprest

Rachel Vangen Hoholm
Kirkeverge

Årsstatistikk - Dyrøy 2011 2010 2009

Døpte 13 14 13
Døpte, bosatt i soknet 8 7 10
Konfirmanter 16 16 13
Vigsler 2 3 5
Gravferder 20 27 12
Gudstjenester, søn- og helligdager 44 50 50
Gudstjenester, andre 14 10 8
Gudstjenester med nattverd 35 35 39
Deltakere totalt 2 432 2 519 2 814
Gjennomsnittlig deltakelse søn- og helligdager 44 43 48
Nattverdgjester totalt 643 572 778
Gjennomsnittlig nattverdgang på gudstjenester 18 16 20
Kirkeofringer totalt 85 760 86 614 100 483
Herav ofringer til arbeid i menigheten 22 131 11 133 17 151
Andre innsamlinger/kollekter og gaveinntekter i soknet 51 525 50 908 18 340
Menighetsrådsmøter 8 6 7
Saker som er behandlet 76 76 51

på kirkegårdene kr. 10.000, større grave-/brøytekostnader ved begravelser kr. 4.000, 
sprekk i kommunale avgifter på kirkegårdene kr. 3.000, KLP på tidligere ansatt kr. 
6.000, representasjonskostnader i forbindelse med visitas kr. 5.000. I tillegg kommer 
merforbruk for 2010 som går inn i kostnadene for 2011 i følge revisjon. Videre er 
det svikt i husleieinntekter, men gledelig mindre kostnad på strøm. Merforbruk på 
en rekke poster er dekt ved bruk av fond.  

Visjon:
Dyrøy menighet er en menighet som ønsker å fortsette å ha et aktivt og livsnært me-
nighetsarbeid som øker interessen for deltakelse både hos barn, ungdom og voksne. 
Alle ønskes velkommen til å delta.

Utfordringer:
Ny trosopplæringsplan og ny gudstjenestereform, og rekruttering av kateket. Få 
kirketjenerstillingen besatt. Økonomi-Vedlikehold.

For Dyrøy menighet

Menighetsbladets regnskap 2011
Vi er inne i tredje årgang av Menighetsblad for Dyrøy. Det ser ut til at 
bladet møtes med entusiasme, og mange sier de leser det fra perm til 
perm - forsåvidt ingen stor prestasjon.

INNTEKTER Regnskap 
2011

Regnskap 
2010

Annonseinntekter 14 905,00 12 400,00
Bladpenger Dyrøy 30 250,00 29 350,00
Bladpenger utenbygds 9 550,00 8 350,00
Dyrøy kommune 5 000,00 5 000,00
Overskudd Dyrøy & Sørreisa Menighetsblad 2 375,00 ---
SUM INNTEKTER 62 080,00 55 100,00

UTGIFTER Regnskap 
2011

Regnskap 
2010

Trykkeriutgifter 48 274,00 39 228,00
Porto/omkostninger 12 838,56 9 961,92
SUM UTGIFTER 61 112,56 49 189,92
RESULTAT 967,44 5 910,08

Takket være bladpenger fra lesere i og 
utenfor kommunen ser det ut til at vi kan 
fortsette i samme stil, med 4 nummer i 
året. Det koster rundt 15 000 kroner å 
trykke og distribuere bladet og et kjapt 
regnestykke viser at annonsørene beta-
ler 1 av 4 nummer, mens resten hviler 
på den glade leser. Vi håper dere fortset-

ter å støtte bladet slik at vi fortsatt kan 
informere om små og store hendelser i 
menigheten.

Giro var vedlagt forrige nummer, men 
om den er blitt borte, kan du bruke kon-
tonummeret på side 3. Takk for små og 
store gaver!

red.
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Informasjon til menighetsbladet

Hvem er festere til gravene i Dyrøy?

For noen år siden hadde vi fokus på sik-
kerhet vet kirkegårdene og la ned en 
rekke gravminner ved alle kirkegårdene 
i Dyrøy kommune. 

Mange er satt opp igjen og sikret med 
bolter, noen er tatt ut og graven slettet, 
men noen ligger fortsatt nede. Disse vil 
trilles ut etter hvert som teknisk etat får 
ledig kapasitet. Det er også noen som 
bor langt borte som ringer og gjør det 
klart at de ikke kan ta ansvar for grav-
minnene og ønsker at gravene skal slet-
tes og gravminnene destrueres. 

For noen år siden ble det også gjort en 
runde med henvendelse til hver hus-
stand med sikte på å få tak i opplysnin-
ger om festere til alle gravene i Dyrøy. 
Her lyktes vi bare delvis å få inn navn, 
og i mellomtiden har enda flere gått bort 
og enda flere har mistet sine festere. Det 
betyr at det står en rekke gravminner på 
kirkegårdene uten eiere. 

Det er viktig at dette tas tak i både fordi 
det skal være fester til hver grav i hht. 
Gravferdslovens  forskrift §19, men 
også fordi festere har ansvar for til-
syn og sikkerhet ved hvert gravminne 
jfr.§26 i samme forskrift.  For å kunne 
håndheve §26 må det finnes festere som 
kirkegårdsforvaltningen kan ta kontakt 
med. Videre sier de lokale kirkegårds-
vedtekter i §2 at det er 40 års frednings-
tid og 20 års festetid, altså 60 års levetid 
på en grav. Dette tilsier at graver som er 
mer enn 60 år skal slettes, med mindre 

fester søker om forlenget festetid. Det 
kan søkes om 2 x 10 år. Etter denne tid 
skal graven slettes. I Dyrøy har vi en 
rekke gamle graver som står i fare for 
å bli slettet med mindre det dukker opp 
festere som vil gjøre krav på forlenget 
festetid. Hjelp oss å komme i kontakt 
med disse slik at de får mulighet til å 
søke om lengre festetid dersom de øn-
sker det. 

Menighetsrådet har ansvar for forvalt-
ningen av kirkegårdene på vegne av 
Dyrøy kommune. Festeregisteret for 
gamle gravminner står tomt og forvalt-
ningen står pr i dag med ansvar for en 
rekke gravminner. Det er umulig for 
menighetsrådet/ Dyrøy kommune å ta 
ansvar, tilsyn og sikkerhet ved så mange 
gravminner og blir etter hvert tvunget til 
å slette graver og destruere gravminner. 

Vi ber derfor om snarlig tilbakemelding 
på festere på svarslippen. Noen har an-
svar for flere gravminner, de kan kopiere 
opp svarslippen. Det er ønskelig med 
svar fra ALLE, også festere på graver 
helt frem til i dag. Dyrøy kommune har 
lagt til rette for kirkegårdsforvaltningen/ 
menighetsrådet ved å investere i kirke-
gårdsprogram med festeregister, kart 
og gravregister på data. Det er et viktig 
verktøy når det skal lages sikre systemer 
for over 2.500 graver.

Tusen takk for at dere hjelper oss å ryd-
de opp på kirkegårdene, og å handheve 
lovverket.  Ha en riktig fin sommer !

Kirkevergen

Navn på gravminne/avdøde:  _______________________________

Hvor lenge vil du ta ansvar for festet?    ________ år

Navn på fester: _______________________

Adesse: _____________________________  Telefon: ____________

Hvem kan overta ansvaret for feste dersom du dør eller av andre årsaker 
ikke kan ta ansvar for gravstedet?

Adresse:______________________________Telefon: ____________

Svarfrist innen 15. august 2012

Kirkegårdsinformasjon våren 2012

Det nærmer seg sommer og det ventes stor aktivitet på kirkegårdene. Det skal plan-
tes, vannes, klippes og stelles. Mange oppsøker kirkegården hele året.

Det er krav til at all ferdsel på kirkegårdene skal skje trygt, og kirkevergen vil derfor 
minne om ansvarsforholdet til gravminnene/ steinene. Hvert gravminne  skal ha 
en fester og denne skal påse at gravminnet står støtt, er nødvendig sikret og ikke 
kommer ut av stilling ved frostsprengninger nå når telen beveger seg. Den som har 
ansvar for gravminne (r) må sjekke dette kontinuerlig.

Det er fortsatt en del gravminner som ligger nede og arbeidet med å fjerne disse vil 
fortsette så langt sommerarbeiderne ved kirkegårdene rekker. Noen festere har også 
bedt om at steinen skal fjernes fordi de bor langt borte og ikke har mulighet til å 
føre tilsyn med steinen ( e). En evt. ulykke forårsaket av et usikret gravminne, kan 
utløse  økonomiske  krav overfor eier. Derfor kan man aldri slutte å minne om dette 
ansvaret og oppfordre til at alle ferdes med forsiktighet og respekt på kirkegården 
og melder fra dersom det oppdages avvik ved gravminner og som kan representere 
fare. Husk også at hunder skal være i band dersom de tas med inn på kirkegården.

Ønsker dere en riktig god sommer. Nyt dagene både når sola ikke går ned, og når 
skumringen kommer i august.  

Kirkevergen
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DRØMMER for 
menigheten 

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!

Vi har nettopp feiret pinse. Pin-
sen kalles ofte kirkens burs-

dag. Hvorfor det? Det var da disi-
plene fikk Den hellige ånd. Vi leser 
i Apostlenes gjerninger kapittel 2: 
«Da pinsedagen kom, var alle sam-
let på ett sted. Plutselig lød det fra 
himmelen som når en kraftig vind 
blåser, og lyden fylte hele huset 
hvor de satt. Tunger som av ild viste 
seg for dem, delte seg og satte seg 
på hver enkelt av dem. Da ble de 
alle fylt av Den hellige ånd, og de 
begynte å tale på andre språk etter 
som Ånden ga dem å forkynne.» 
Evangeliet ble forkynt for nye fol-
kegrupper denne dagen, og omtrent 
tre tusen lot seg døpe. Så spredte det 
seg videre, også til oss.

Før han led, døde og oppstod, sa Je-
sus til disiplene: «Jeg lar dere ikke 
bli igjen som foreldreløse barn. Jeg 
kommer til dere.» Johannes 14,18. 
Det var dette som skjedde pinseda-
gen. Vi kan si det slik at Den hellige 
Ånd er Jesus hos oss. Den hellige 
Ånd skaper tro. Den hellige Ånd 

gir nådegaver til bruk i menigheten: 
«Det er forskjellige nådegaver, men 
Ånden er den samme… Hos hver 
enkelt gir Ånden seg til kjenne slik 
at det tjener til det gode.» 2. Korin-
ter 12, 4 og 7. Den hellige Ånd ska-
per god frukt i livet: «Åndens frukt 
er kjærlighet, glede, fred, overbæ-
renhet, vennlighet, godhet, trofast-
het, ydmykhet og selvbeherskelse.» 
Galaterne 5,22.
«Kom, Hellig ånd, med skaper-
makt.»                                         ha

Jeg er i Herrens hender. 
Jeg	er	i	Herrens	hender	når	dagen	gryr	i	øst.

Hver	morgen	han	meg	sender	sitt	ord	med	lys	og	trøst.	
Hva	dagen	meg	vil	bringe	av	glede	og	av	savn,	
jeg	kan	på	bønnens	vinge	få	kraft	i	Jesu	navn.

Jeg	er	i	Herrens	hender	i	alt	som	med	meg	skjer.		
I	smil	og	gråt	jeg	kjenner	at	Herren	er	meg	nær.		

Om	jeg	i	dype	daler	må	gå	den	tunge	vei,	
fra	himlens	høye	saler	hans	øye	følger	meg.

Jeg	er	i	Herrens	hender	når	dagen	dør	i	vest.	
Min	synd	jeg	stilt	bekjenner	for	ham,	min	høye	gjest.	

Han	gir	meg	himlens	nåde	og	setter	englevakt.	
For	natten	han	vil	råde	med	hellig	guddomsmakt.

Jeg	er	i	Herrens	hender	når	dødens	bud	meg	når.	
Mens	lyset	stilt	nedbrenner,	fra	ham	jeg	hilsen	får.	
Han	gir	meg	stav	i	hånde,	han	gir	meg	trøst	i	sinn,		
og	glemt	er	ve	og	vånde	på	vei	til	himlen	inn.	

Jeg er i Herrens hender
Denne salmen er skrevet av Erling 
Tobiassen i 1932 og tonesatt av Si-
gurd Lunde i 1947. Vi finner den i 
Norsk salmebok på nummer 497. 

Erling Tobiassen (1893 - 1982) var 
født i Kristiansand. Teologisk em-
betseksamen tok han i 1918. Den 
første jobben hans var som sekretær i 
Norges Kristelige Studentbevegelse. 
Der var han i tre år. Så ble han sokne-
prest i Ådal på Ringerike i Buskerud, 
der han arbeidet til 1936. Så ble han 
residerende kapellan i Tønsberg, sei-
nere residerende kapellan i Frogner, 
Oslo og til slutt domprost i Tønsberg 
før han gikk av med pensjon.

Salmen ble skrevet mens han jobbet 
på Ringerike. Det fortelles at sviger-
faren hans lå for døden, og en gang i 
løpet av sine siste dager uttalte han 
nettopp setningen «Jeg er i Herrens 
hender.» Tobiassen skrev så salmen 
ut fra dette utsagnet dagen før sviger-
farens begravelse.

Denne salmen har i senere tid blitt 
aktualisert og brukt av Kronprinsesse 
Mette-Marit. Hun bruker den aktivt 
når hun er ute og reiser. Hun sier: 
«Det er en salme å hvile i. Den er ofte 
med når jeg er ute og reiser med fly 
og jeg trenger å roe meg.»

Hilde Andersen

Kilder: Salmebloggen til Leif Haugen, Wikipedia, Norsk salmebok
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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  sommer!

TAKK og BØNN
•	 Store	og	små	begivenheter	i	Dyrøy	i	
sommer

•	 Kommunestyret
•	 Menighetsrådet
•	 Kommunale	etater	og	prosjekter
•	 Bedrifter	og	andre	virksomheter	i	
Dyrøy

•	 Barn	og	ungdom
•	 Neste	års	konfirmanter
•	 Skolelaget
•	 Trosopplæringen
•	 Unge	familier
•	 Middelaldrende
•	 Eldre
•	 Formiddagstreffet
•	 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
•	 Sommergjester	i	Dyrøy
•	 Det	som	ligger	deg	på	hjertet

Bladpenger - rest 2011

Dyrøy
T. Josefsen, S. Nilssen, M. Nordahl, P. 
Cruickshank, A. Nergård, R.B. Petter-
sen, K. Strøm, R. Storvoll, H.J. Nygård, 
K. Moen.

Totalt kr. 2 450,-

Utenbygds:
M. Steinvoll, A. Karlsen, I. Grefstad.

Totalt kr. 550,-

Resultatet hele 2011:  kr.  39 800,-

K O R S F E S T E L S E N 
V  E V I G  U R A L  A 
I N T E L L E K T U E L T 
K Y T  I  S T E P P E T 
K L E O P A S  R  T E V 
L A  F  L A V I N E  E 
U G I F T E  I S E  U R 
N T  E V  F N  V O L D 
S  F R I E R  V E R T S 
J U L T  L Å T E  D I M 
P R I O R I T E R T  M Å 
A N D R E A S  B E F A L 
U A  I I  E R  L Y T T 
S  S U P E R  M Y R  I 
E G G M A L I N G S T I D 
 

LØSNING
Påskekryssord

Åpen kirke - Brøstad
Anledning til stillhet og bønn, 

samtale med prest,
Ring meg gjerne om samtale 
på 478 59165. Ingenting er 

for stort eller for lite!

 Onsdag 4. juli kl. 18.00

TELEFON 77 18 76 00 / 480 42628

KAFÉ / BUTIKK med godt utvalg 
i fritidsutstyr og gaveartikler!
Besøk oss i våre nye lokaler i IS-bygget
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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 
Høsten 2012 

 21. - 23. sept.    Ungdomsleir

 05. - 07. okt.    3. - 7. klasse

 12. - 14. okt.    Familieleir

 26. - 28. okt.    Mannsleir

For mer informasjon, 
sjekk www.nmsu.no eller 

ta kontakt med Charles Taylor 
tlf. 404 15155. Du kan også maile 

til charlor71@gmail.com

TAKKEANNONSER

Takk for all vennlig deltakelse i for-
bindelse med vår mor, Jorunn Birgitte 
Skogstads bortgang og begravelse. Takk 
for blomster og minnekort til hennes 
båre. Takk for gave til Moen bedehus, 
kr. 7500,-. Vi vil også rette en stor takk 
til hjemmetjenesten og betjeningen på 
sykehjemmet for en enestående god 
pleie og omsorg. 

Familien
Hjertelig takk for vennlig deltagelse 
i Ågoth Johnsens bortgang. Takk for 
blomster, blomsterkort og blomsterhils-
ninger. Takk til Dyrøy omsorgssenter 
for god pleie og omsorg. Takk til Dyrøy 
Blomster og Begravelsesbyrå for god 
hjelp.

 Asbjørg, Oddveig, Jarleif og Oddvar



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 2 - 2012 30 31

Kristne sommeraktiviteter utenfor Dyrøy
«Sommer i nord» (for alle aldre)
Som vanlig har Normisjon stevne på Finnsnes i tiden 9. - 12. august. 
Les mer på www.normisjon.no. Program for alle aldersgrupper.

Lagets lederskole (for ungdom)
På Fjellheim bibelskole i Tromsø i tiden 29. juli - 5. august. 
Se på ”LS” under  www.nkss.no 

Midtsommertreff  (for ungdom) Arr: NLM Ung.
Midtsommertreff i tiden 22. - 27. juni på Fjellheim bibelskole, Tromsø. 

«OASE»  Oasestevne  -  Fredrikstad, 10. - 15. juli, se www.oase.no 

Korsvei - forum - Haugetun, Fredrikstad,  17. - 22. juli,  se www.korsvei.no 

Dyrøy Omsorgssenter - Andakter - Sommeren 2012
Torsdag 5. juli kl. 16.30  -  Gudstjeneste m/nattverd  

v/fung. sokneprest Sigurd Hanssen og Ragnhild Opsahl

Torsdag 19. juli kl. 16.30  -  Andakt v/Ragnhild Opsahl

Torsdag 2. august kl. 16.30  -  Andakt v/Sigurd Hanssen

Torsdag 16. august kl. 16.30  -  Andakt v/Sigurd Hanssen

Torsdag 30. august kl. 16.30  -  Andakt v/John Taylor

Torsdag 13. septembr kl. 16.30  -  Gudstjeneste m/nattverd  
v/seniorprest Rolv Bruun. Ofring: Egen menighet

Torsdag 27. september kl. 16.30  -  Andakt v/Oddvar Moen

Alle hjertelig velkommen!

24. juni – 4. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Per Gustav Nilsen 
og prost Sigurd Skollevoll
Avskjed med sokneprest Per G. Nilsen
Ofring: Egen menighet 

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

05. juli – torsdag
Dyrøy omsorgssenter kl. 16.30
Gudstjeneste m/nattverd
v/fung. sokneprest Sigurd Hanssen og 
prestevikar Ragnhild Opsahl
Ofring: Egen menighet

08. juli – 6. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Dyrøy menighet

15. juli – 7. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/fung. soknepr. Sigurd Hanssen
Ofring: Egen menighet

22. juli – 8. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Dyrøy menighet 

16. september – 16. s. i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Dyrøy menighet

21. september – fredag
Dyrøy kirke kl. 09.30
Høsttakkefest v/seniorprest Rolv Bruun
og barnetrinnet ved Elvetun skole
Ofring: TV- aksjonen

29. juli – 9. søndag i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Dyrøy kirkes Venner

05. august – 10. s. i treenighetstiden
Kastnes bedehus kl. 14.00 (merk tiden!)
Høymesse 
v/fung. sokneprest Sigurd Hanssen
Ofring: Egen menighet

12. august – 11. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/fung. soknepr. Sigurd Hanssen
Ofring: Normisjon - arbeidet i Norge

19. august – 12. s. i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Dyrøy menighet

26. august – 13. s. i treenighetstiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/prost em. Oddmund Brundtland
Ofring: Norsk Luthersk Misjonssamband

02. september – 14. s. i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/seniorprest Rolv Bruun
Ofring: Norges KFUK-M - Troms krets

09. september – 15. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
v/prost Sigurd Skollevoll. 
Utdeling av kirkebok til 4-åringer.
Brøstadbotn barnegospel deltar
Ofring: Brøstadbotn Barnegospel

13. september – torsdag
Dyrøy omsorgssenter kl. 16.30
Gudstj. m/nattverd v/seniorpr. Rolv Bruun
Ofring: Egen menighet

23. september – 17. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 18.00
Gudstjeneste v/prost Sigurd Skollevoll
Presentasjon av årets konfirmanter
Ofring: Norges Kristelige Student- og 
Skoleungdomslag -region nord

30. september – 18. s. i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl 11.00
Høymesse v/seniorprest Rolv Bruun
Ofring: Fjellheim bibelskole

Endringer kan forekomme!
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INFORMASJONSBLAD

  SLEKTERS GANG

Døde

Døpte

DYRØY: 
11.03.  Tomine Nordahl Larsen - tilhører Harstad
01.04.  Henrik Heim

DYRØY: 
31.03.  Alma Kristine Nikolaisen   f. 1924
01.04.  Kirsten Evjenth Jenssen   f. 1931 
  - tilhører Lenvik
08.04.  Othelie Isaksen    f. 1930
11.04.  Edith Ragnhild Bakkemo   f. 1932
22.04.  Ågoth Johanna Kristine Johnsen  f. 1926
06.05.  Olaug Marie Haugan   f. 1932
21.05. Hugo Even Rasmussen  f. 1960
  - tilhører Sørreisa

Konfrontasjon i Kristendomstimen 

Høyt fra det himmelske høye
falt	det	meg	inn,	sa	eleven
Vi	kunne	jo	få	fri	denne	timen	og	
se det Guds skaperverk
som	du	snakker	om.
Se til blomstene på marken fuglene under himmelen, de sår ikke,
de høster ikke	
karakterer	for	å	være	stille	og	følge	med.
Du	skal	ikke	prise	skaperverket	foran	Skaperen,	sa	læreren.
Slå	opp	på	s.	120	i	læreboka.

Vi har det for travelt 
med	for	mange	ting,	og	dét	er	en	evig	skam.
Et	liv	er	en	flod	som	skal	renne	i	ro	for	å	avsette	fruktbart	slam.
Det	er	mye	for	mye	av	ingenting	på	altfor	manges	program.

Takk for bidrag innsendt av Else Andreassen


