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Andakt av Sokneprest Thor-Arne Ervik

2. Timoteusbrev 4, vers 1 - 8
«Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdig-
hetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg 
på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at 
han skal komme.» (vers 7)
Sommeren nærmer seg, og vi håper alle på en like god sommer som i fjor, foruten kleg-
gen naturligvis. Mer lys og sol håper jeg gir oss alle en optimisme og håp om at med 
sommeren kommer gode opplevelser og feriedager og ny giv til høsten vi så går i møte…

«Selv om du til målet når, først ved verdens ende»…. Slik lyder en kjent strofe i en kjent 
salme, Alltid freidig når du går. 

Her om dagen tenkte jeg over hvordan det må føles å oppleve å bomme på målet. Jeg 
husker fortsatt Tore Andre Flo, som på det norske landslaget bomma på åpent mål fra 5 
meters hold. Og jeg tenker på hvor vanskelig det er med skyting om en ikke øver nøye 
og nok. Eller som da jeg strøk på førerkortprøvens teoretiske del, eller måtte gå 1 år ek-
stra på videregående da jeg strøk på matteeksamen. Det er da en nesten lurer på om en 
i det hele tatt kan lykkes med noe. Når motgangen blir størst, svikter motet, og man gir 
seg rent over. Tenk om vi skulle tenkt slik i vårt liv, og i troslivet. Jeg er ikke god nok, 
jeg når ikke frem til målet, ingenting går bra. 

Paulus skriver i 2. Timoteusbrev om dette med at han har gjort en innsats for å spre evan-
geliet i den kjente verden, til tross for en solid motstand. Alt skal gjøres for sannheten, 
innsatsen er en del av et livsløp som snart skal fullendes; for nå blir jeg ofret, skriver 
han, og tiden er inne da jeg skal bryte opp. Målet for alle kristne er å ta del i den kristne 
tro og ha håp om at alle skal kunne få del i himmelriket. Troen er på Jesus, men troen er 
vel så mye på at man for Jesu Kristi skyld mottar i tro, troen på syndenes nådige forla-
telse. I dette hele hviler og ligger den kristne tro. For da sier Paulus: «Her er ikke jøde 
eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kris-
tus Jesus.»  Alle er vi i nåden like for Gud. Tror vi at vi er tilgitt for Jesu skyld, da er vi 
frie, da er vi virkelig tilgitt, da er vi frelst. 

Paulus beskriver likevel at trosvandringen, altså selve livsløpet ikke er enkelt. Det kom-
mer hindringer på veien, det kommer utfordringer, det kommer mismot og øyeblikk av 
tvil, slik velger jeg å tolke hans ord om at han har stridd den gode strid. Han har fullført 
løpet og bevart troen. Dette kan vi for alvor kjenne igjen i en hverdag fylt med alt det 
verdslige, med bekymringer, usikkerhet, alderdom, sykdom og uro. Selv om du til målet 
når: For å kunne nå målet har Gud gitt oss  nådemidler, ytre tegn, som skal følge oss på 
livs- og trosvandringen vår gjennom livet. 
Den første skjer bare en gang: Dåpen. Og dens betydning blir ikke fullført før vi har endt 
vår livsvandring. Nattverden kan vi motta oftere, som et pant på det offer Jesus gav for 
alle, som et sonoffer for våre synders skyld. Altså er dåp og nattverd sammen med Ordet 
i Bibelen – og troen,  våre veivisere og vår forsikring på livsvandringen, fra begynnel-
sen og til slutten.  

God sommer alle sammen! 

I  skrivende stund ble det endelig grønt 
igjen, nå i begynnelsen av juni måned 

etterfulgt av lengre perioder med nedbør 
og kaldere luft. Mon tro om vi kan håpe på 
en sommer som i fjor, dog uten kleggen?  
 

I dette nummeret av Menighetsblad for 
Dyrøy har vi en geografisk breddepre-
sentasjon av Dyrøy menighet. Vi får lese 
historien om Kastnes bedehus og lese litt 
mer om Kastnesdagen 2015. Dernest ser 
vi litt om hva som skjedde for barn og 
unge i løpet av vinteren.

Årets konfirmanter ble konfirmert i Dyrøy 
kirke den 7. juni og for første gang ble det 
arrangert «Tårnagentene» i Brøstad Kirke.  
15 påmeldte 3. - 4. klassinger skulle blant 
annet  lete etter noen av kirkens skatter 
ved hjelp av kryssord-skattekart. 

Årsmelding og regnskapet for 2014 blir 
dessverre ikke klart for gjennomsyn av 
dere lesere før i neste nummer, dette av 
praktiske årsaker!

Vel så interessant er forhåpentligvis å lese 
om prosessen rundt saksgangen med fes-
teavgiften i Dyrøy kommune, som via et 
benkeforslag i kommunestyret ble valgt 
reversert. Vi skal altså IKKE ha festeav-
gift i Dyrøy! 

Til høsten er det mange valg som skal 
gjøres, både kommune- og fylkesvalg. Og 
dermed er det duket for Kirkevalg 2015. 
Her skal en både stemme til Bispedøm-
meråd og til lokalt menighetsråd. Der-
for har vi nå valgt å offentliggjøre årets 
valgliste for Dyrøy menighetsråd perio-
den 2015-2019! Vi kan ikke si annet enn: 
Godt valg! 

God sommer! 
tae



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 2 - 20154 5

I Dyrøy kirke ble vi møtt av sokneprest 
Thor-Arne Ervik, menighetspedagog 
Christina Becker og historieforteller 
Berit Nikolaisen. 

Kirkestedet på Holm
Dyrøy kirke er fra 1880. Men før den tid, 
vel 50 meter lenger sør, lå Holm gamle 
kirke. Den var så lita at den kunne ha 

Elevene ble tatt med rundt i kirka fra 
alterringen i koret, gjennom kirkeski-
pet med lysgloben og ut i våpenhuset, 
mens de fikk forklaringer på symbolik-
ken i kirka.

Det mest spennende for 4.klassingene 
var nok å klatre høyt opp i tårnet for å 
se på klokka og få lov å ringe. På klok-
ka som er fra 1932 kunne vi lese: «Kall 
på gammel og på ung.» Noen elever fikk 
også prøve å lage lyd i kirkeorgelet.

Til slutt vandret klassen til tomta hvor 
Holm gamle kirke sto.

Gammelskolen på Lille Vinje
Turen gikk videre til Vinje. På vei ned 
til Lille Vinje med gammelskolen som 
mål, fikk vi utpekt skogholtet som 
ligger omtrent der hvor platinareven 
Mons ble født. I fjæra ved gammel-

4. klasse på lokalhistorisk jakt
27.mai tok 4.klasse fra Elvetun skole turen til Dyrøya. Målet var å 
lære litt fra vår lokale historie i kommunen. Da var Dyrøy kirke og 
gammelskolen på Vinje to selvfølgelige stoppesteder. 

fått plass inni Dyrøy kirke. Vi 
fikk høre grunnen til at kirka 
ligger nettopp der den gjør: 
Da det var uenighet om hvor 
kirka skulle plasseres, ble det 
kastet en syldstokk på havet 
og bestemt at der hvor denne 
ble liggende over tre flomål, 
der skulle kirka stå. Først lå 
den ei kort stund på Kirkene-
set ved Kastneshamn, men så 
rak den videre til Sortevika. 

Der ble den heller ikke liggende lenge 
nok før den fløt over sundet og la seg for 
godt ved Holm. Dermed var kirkestedet 
avgjort, og Holm gamle kirke ble bygd. 
Da folketallet senere økte, ble det behov 
for ei større kirke.

I kirka finnes en messe-hagel med et 
stort sølvkors på ryggen. Den ble gitt til 
kirka i 1761 og brukes ikke til vanlig. Vi 
fikk også se kirkesølv som oblateske fra 
1759 og kalken fra 1690 som fortsatt be-
nyttes under nattverden. Alterduken og 
duken på døpefonten er fra 1930-tallet 
og er brodert i hullsøm.

Bakerst i kirka står en gammel treplate 
som ble funnet i en fjøs. Den har visstnok 
vært alterpartiet enten i den gamle Holm 
kirke fra 1777, eller fra Havnen kirke fra 
1500-tallet som lå i Dyrøyhamn.

Til venstre:  Berit Nikolaisen 
viser fram den gamle mes-
sehagelen fra 1761.

Bildet over: Skolen på Vinje 
har ei fantastisk utsikt over 
havet. Det kan ikke ha vært 
lett å holde elevene i ro på 
skolebenken på fine dager...

Sokneprest Thor-Arne Ervik hadde en meget lydhør forsamling ved alterringen i 
kirka, og elevene fikk være med opp i tårnet for å se på kirkeklokka.
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skolen fikk vi høre ulike teorier om 
hva gropene i steinfjæra har vært brukt 
til. Nord for skolen fikk vi se stedet 
hvor det lå en steinalderboplass for ca. 
2000 år siden.

 
Inne i selve skolestua hadde vi en liten 
skoletime med Berit som læremester. 
Vi fikk høre hvordan elevene selv måt-
te fyre i kakkelovnen tidlig på morge-
nen for å få det varmt nok til skoledagen 
skulle starte. På skolen finnes en gam-
mel trepult, og vi fikk høre hvorfor det 
fantes hull i pultplata. Jo, der sto blekk-
huset hvor man dyppet pennen før man 
skrev; - eller i verste fall var uheldig og 
sølte blekk utover boka!

Vi fikk høre at Vinje-elevene var særlig 
flinke på ski da de hadde flotte bakker 
over alt å trene i. Dermed vant de ofte 
skirenn-konkurransene mot andre skoler 
i kommunen. På veggen i skolestua hen-
ger flere flotte premier fra den tida. 

Mange flere historier kunne Berit for-
telle; - også rampestreker fra skolen i 
gamle dager.

Elevene trivdes godt i gammelskolen og 
ba pent om de ikke kunne få ha en hel 
skoledag der en annen gang. 4. klassin-
gene fikk en lærerik dag på Dyrøya. Ved 
selv å se og ta på gammel historie, er det 
lettere å huske fortellingene fra gamle 
dager i Dyrøy.

Tekst/foto: Karin Storvoll

I skolestua på Vinje syntes elevene det var spennende å være. De ville gjerne komme 
tilbake for å oppleve en hel skoledag på gammelmåten - uten PC og powerpoint, men 
med veggplansjer og blekkhus. 

Kandidatliste for Menighetsråd - Kirkevalg 2015, Dyrøy sokn

01.  Ove Gamst, Bjørkebakk   69 år                          
02.  Anne Synøve Larsen, Dyrøya  60 år             
03.  Astrid Østrem Skoglund, Sæter  59 år            
04.  Halftan Olger Sætherskar, Lunde  45 år              
05.  Kjærlaug Elisa Pedersen, Espenes  68 år                          
06.  Per Inge Rask Krogh, Finnlandsmoan 55 år                          
07.  Steivor Anne Jensen, Brøstadbotn  66 år              
08.  Dag Agnar Solbakk, Dyrøya   50 år
09.  Marit Irene Toldnes Espejord  Brøstadbotn 57 år  
10.  Håkon Torfinn Agersborg  Brøstadbotn 48 år 
11.  Lill-Sigrid Bergheim  Dyrøya   43 år  
12.  Robert Chruickshank, Kastnes  56 år   
13.  Siri Østrem, Espenes   57 år
14.  Ellen Mikalsen Hals, Dyrøya  27 år 

Vi oppfordrer deg med dette til å 
delta ved menighetsråds- og bispe-
dømmerådsvalget i din kommune 
13. og 14. september.
 
-  Valglister er nå godkjent og du kan finne valglisten for menighetsråd i din kom-
mune nederst på denne siden, eller på www.kirken.no/valg.

-  Valgsted finner du på valgkortet du får tilsendt i posten, eller du kan ta kontakt 
med ditt lokale kirkekontor for å avklare hvor du kan avgi stemme og at du står i 
manntallet.

Valg til menighetsråd i Dyrøy og valg til bispedømmeråd for Nord Hålogaland 
bispedømme:

Forhåndsstemming skjer i perioden 10.08.-11.09. 2015 slik: 

Servicetorget i kommunen fra kl. 09.00 -14.30

Valgsted: 
Nordavindshagen 13. og 14. september.  Klokkeslett kunngjøres i Folkebladet og på 
kommunens hjemmesider (www.dyroy.kommune.no)

Godt valg!
Kirkevergen
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Kastnes bedehus
Av Per Gunnar Cruickshank

Som så mange andre bedehus i Dyrøy og kommunene rundt oss, var 
også Kastnes bedehus først bygd som skole. Etter at skolene ble lagt 
ned har lokalbefolkninga tatt godt vare på husene - så også på Kastnes.

Dagens Kastnes bedehus ble bygd som 
skole i 1892. De ungene som bodde 
lengst unna, fra Gjeskevika, Kvalnes og 
Sørfjord, bodde gjerne på nordsiden av 
fjorden mens de gikk på skolen. I starten 
og mange år fremover, varte skoletida i 
10 uker pr år.

I 1892 gikk det 43 elever på skolen, 15 
unger i første klasse (7 - 10 år) og 28 
elever i 2. klasse (10 - 14 år).

I januar 1955 ble Elvetun skole tatt i 
bruk. Alle elever fra Kvalnes og langs 
havet nordover til Finlandsnes gikk der-
etter over på den nye skolen.

Den første læreren på Kastnes skole 

var Hanna Olsen. Andre lærere var Er-
ling Bjørstad, Sigvart Lilljedahl, Rudolf 
Nikolaisen, Agnete Torgersen, Gunnar 
Bakke, Olav Aandal, A. Nordeng.

I september 1957 ble skolen skjøtet over 
fra Dyrøy Kommune til Kastnes Be-
dehusforening. Kjøpesummen var kr. 
1500,- som var den samme pris som an-
dre liknende skoler også ble solgt for i 
Dyrøy på den tiden.  

I skjøtet heter det at «Dyrøy Kommune 
skal ha rett til å leie huset til skole om 
det skulle bli nødvendig med skole på 
Kastnes. Videre skal huset kunne nyt-
tes til de gudstjenester som blir holdt på 
Kastnes».

Det var startet en komité på Kastnes, al-
lerede i 1949, som hadde som formål å 
skaffe bygda et Bedehus. Det var planer 
om å «forsøke at innhente oplysninger 
med mulig tegning over et nytt hus av 
noenlunde passende størrelse», referat 
fra møteprotokollens sak 1/55. 

Det ble arrangert loddsalg og innsam-
linger og ved overtagelsen tok Bedehus-
foreningen opp et lån på kr. 5000,- som 
sammen med innsamlede midler ble 
brukt til kjøpet, et tilbygg og innvendige 
endringer. Byggeperioden varte fra 28. 
juni til 25. september 1957.  Vedtektene 
ble godkjent i møte søndag 24. august.

Kastnes Bedehus ble innviet søndag 31. 
august 1958 ved Kallskapellan Hunsdal. 
Bedehusforeningas leder Kaurin Sør-
fjord skriver blant annet dette i proto-
kollen fra innvielsesdagen: «Det var et 
meget godt fremmøte både fra Dyrøya 
og Dyrøy innland for å delta i den store 
høitidelighet. Ja i virkeligheten en min-
nerik begivenhet. Som bedehusets første 
formann, kan jeg på ingen måte undla-

for Kastnes krets befolkning og alle som 
ellers måtte besøke dette hus.»

Gjennom årene har bedehuset blitt be-
nyttet til gudstjenester, basarer, mis-
jonsmøter, juletrefester, adventsstunder, 
besøk fra ulike misjonsrelaterte forenin-
ger, begravelser, søndagsskole og dåp. 
Jenny Solvang, Rudolf Nikolaisen og 
Stine T. Cruickshank har vært søndags-
skolelærere på Kastnes.

Allerede i 1987 ble det diskutert å ta bort 
klokketårnet ved kirkegården i Kastnes-
hamna, etter at den siste grava var tatt i 
bruk. Menighetsrådet i Dyrøy vedtok i 
2012 at dette kunne tas ned og flyttes til 
egnet sted ved Kastnes Bedehus.

Driften av Bedehuset har foregått ved 
innsamlede midler, noe tilskudd og mye 
dugnadsarbeide.

For noen år siden ble Bedehusforenin-
gen lagt inn under ungdomslaget (UL) 
Heimhug, som nå forestår drift og vedli-
kehold av bygget.

Kastnes bedehus var skole fra 1892 - 1955 før det ble overtatt som bedehus.
Foto: Thor-Arne Ervik

te å henstille til 
dem som nu og i 
fremtiden blir å 
styre dette vårt 
bedehus, aldrig å 
glemme dets sto-
re åndelige verdi 

Bildet: Karnevals-
gudstjeneste  i ja-
nuar 2010. 

Foto: 
Geir Skoglund
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I en til dels stappfull kirke (327 frem-
møtte) med konfirmantenes fami-

lie og øvrige tilstede, fikk vi flott mu-
sikk med orgel og obo, ved henholdsvis 
Siss Marit Andreassen og Anna Starr.  
Menighetspedagog Christina Becker og 
sokneprest Thor-Arne Ervik viste både 
til konfirmasjonen og dens sammenheng 
med at de 14 en gang i livet ble døpt.

Det ble også tid til å synge sangen «Lord, 
I lift your name on high» med bevegelser 
til, som alle i kirka var med på. Likeså 
med dagens kirkebønn, med hele menig-
heten bedende i de 4 himmelretninger. 
 

Regn eller sol, bunad eller dress, festmiddag 
og kaker - en årlig festdag. 7. juni 2015 var 

høytidsdagen i Dyrøy menighet. 14 konfirmanter ble 
konfirmert i Dyrøy kirke. 

Soknepresten viste i sin preken til både 
et spørsmål om hva som er viktigst for 
konfirmanten i deres liv og oppfordret 
til at de skulle våge å være annerledes, 
- våg å tro! 
 
Selve konfirmasjonshandlingen er høy-
tidelig og flott - hver enkelt konfirmant 
blir bedt for, først ved at de tenner hvert 
sitt flytelys i en allerede vannfylt døpe-
font og dernest forbønn ved alterringen. 

Christina Becker holdt avskjedsord, og del-
te ut en rose til alle konfirmantene sammen 
med menighetsrådsleder Anne Larsen. 

Været holdt seg nesten stabilt, men til 
oppstilling utenfor kirka, med Holm og 
havet som bakgrunn, kom det noen få 
regndråper, men det hindret oss ikke i å, 
tradisjonen tro, stille opp for en 10-15 
minutters fotosesjon der muligens smi-
lene stivnet noe etter hvert som tiden 
gikk sakte av gårde. 

Vi gratulerer hjerteligst med dagen og 
ønsker alle konfirmanter og deres fami-
lier en riktig god sommer og et godt sko-
levalg til neste år i 10.klasse!  

av Thor-Arne Ervik
Foto: Trygve Skipenes Østrem

Konfir   masjon 2015



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 2 - 201512 13

Konfirmantene i Dyrøy kirke 7. juni 2015. Foran fra venstre: Ida Johanne Jensen, menighetspedagog Christina Becker, sokneprest Thor-Arne Ervik og Henriette Brønnestad Sætherskar. 
2. rekke: Benjamin Broks, Kenn Richart Kristiansen, Maja Sofie Uleberg, Odd Helge Kristiansen og Ronny Larsen Storvoll.   3. rekke: Kristin Storteig, Oda Røsæg Olsen, Amine-Sofie Jakobsen 
og Evelyn Charlotte Johansen. Bakerst: Øyvind Stokkland, Petter Gamst Aspenes og Finn Gunnar Nylund Bergheim. Foto: Lena Sørensen, Finnsnes

DYRØYKONFIRMANTENE - 2015
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Kastnesdagan 2015

Spiren til Kastnesdagan ble lagt i 1989 da bygdetunet ble startet. 
Samme år ble det arrangert «utflytterfest» i strålende sommervær, hvor 
gamle Kastnesværinger kom fra fjern og nær. Kastnesdagan ble så til 
i 1992 og har vært arrangert siden.

Man fryktet det aller verste i forkant av 
årets Kastnesdag, lørdag 13. juni, men 
værmeldinga holdt ikke helt stikk på be-
gynnelsen av dagen. Det var kjølig, men 
heldigvis ikke regn, og til og med kom 
sola frem og skinte for oss ei lita stund. 

Det holdt til og med slik at vi kunne ha 
årets første friluftsgudstjeneste i marka 
overfor bygdetunet, en time etter åp-
ningen av Kastnesdagan. Gudstjenes-
ten  ble holdt av soknepresten, og Karin 
Storvoll sørget for musikk på gitar. Vi 
samlet 12 tilhørende og kollekten gikk 
til Kastnes bedehus. 

Per Gunnar Cruickshank fra Kastnes 
åpnet tradisjonen tro Kastnesdagan på 
Kastnes bygdetun. Dette ble gjort for 
omtrent 23. gang, altså har de første 

fra fjern og nær. I et strålende sommer-
vær med mye folk og fest den gang, ble 
spiren til Kastnesdagan lagt. Hvordan 
kunne man samle flere folk som kunne 
ta del i  de opplevelsene rundt Bygdetu-
net og Ungdomshuset som de først had-
de fått sommeren 1989? Siden 1992 har 
altså Kastnes-dagan vært arrangert av 
UL Heimhug på Kastnes. 

Rammen rundt det hele er bygdemin-
ner rundt Ungdomshuset fra 1913, og 
Kastnes bygdetun. Selve ungdomsla-
get Heimhug ble stiftet allerede i 1902. 
Bygdetunet er en del av Midt-Troms 
museum, og man har som mål å formid-
le tidsriktig informasjon om dagligli-
vet i kulturlandskapet fra 1920-1940 på 
Kastnes. I tillegg får en engasjert byg-
defolket om noe unikt, legge vekt på fri-

Kastnesdagan vært i sving siden tidlig 
på 90-tallet. I år var omstendighetene 
spesielle. Primus motor for dagan og 
UL Heimhug, Petra Cruickshank, døde 
3. juni og var gravlagt fra Kastnes bede-
hus til Faksfjord kirkegård bare 2 dager 
før årets Kastnesdag. Dermed åpnet ar-
rangementet med ett minutts stillhet til 
minne om Petra Marie Cruickshank.

Åpningen sto Brøstadbotn Barnegospel 
for, ledet av dirigent Karin Storvoll. Vi 
ble alle påminnet om hvor viktig det er å 
ta vare på Guds gode skaperverk. 

Kastnesdagan kom i stand på følgende 
måte: I 1989 ble bygdetunet startet, et-
ter initiativ fra UL Heimhug. I juli sam-
me året ble det arrangert utflytterfest, 
og mange gamle Kastnesværinger kom 

luftslivet, vise frem bygda og motivere 
andre bygdelag til å gjøre noe lignende.

Det selges håndverksprodukter og 
blomster utenfor Ungdomshuset, kaffe 
og vafler innomhus for forfrosne nord-
boere, og  utstillinga på Bygdetunet er 
åpent, hvor en også selger Sildegryns-
suppe, samt at en viser husdyrhold som 
sau og ulike fjørfe for barna. I tillegg ar-
rangeres det lassokasting og saging og 
hogging av småved,  og sauesafari for 
barna. 

Synes du dette høres spennende ut, an-
befaler vi neste års Kastnesdager, som 
nå nærmer seg å være arrangert for 25. 
gang! 

Tekst/foto: Thor-Arne Ervik
Foto: Ragnvald Storvoll

Tradisjonen tro, Brøs-
tadbotn Barnegospel 
med sin dirigent Ka-
rin Storvoll var på 
plass på Kastnesda-
gan 2015.
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Festeavgift i Dyrøy kommune
Dyrøy kommunestyre innførte festeavgift i april 2014 og avviklet den 
i desember 2014. Avgiften var satt til kr. 250,- pr år, 2.500,- for 10 år. 
Avgiften gjaldt alle graver over 50 år, og for nye avtatte plasser. 

I følge en landsdekkende undersøkel-
se fra 2013 er 2.500,- på 10 år gjen-
nomsnittet på landsbasis. Det er like-
vel noe billigere i Dyrøy og Sørreisa 
totalt sett fordi avgiften ikke slår inn 
før graven er 50 år, mens loven leg-
ger opp til å kreve inn festeavgift fra 
graven er 20 år. Avgiften skulle dekke 
løpende utgifter ved gravlunddrift, 
administrative kostnader ved for-
valting av avgiften og festeregisteret. 
Avgiften skulle også sikre gravlund-
forvaltningen muligheten for å drifte 
i hht. gravferdslovens krav om at det 
skal være festere ved alle graver. 

Festeansvaret fremkommer av grav-
ferdslovens bestemmelser om at 
hver grav skal ha fester, det skal være 
et festeregister og et gravregister. 
Ved å beholde festeavgiften ville det 
være mulig å følge opp festeregiste-
ret slik loven pålegger forvaltningen, 
men uten festeavgiften eller kom-
munal bevilgning til formålet er det 
ikke mulig for fellesrådet å oppfylle 
lovens krav på dette området. Over 
tid vil antallet festerløse graver øke 
fordi det ikke arbeides med å finne 
festere til graver etter hvert som nå-
værende festere dør.

Det er kun én person som kan være 
fester for hver grav. Det er også den-
ne som er ansvarlig for graven og evt. 
gravminnet som står på graven. Gra-

ver uten festere tilfaller offentlig for-
valtning og skal etter loven slettes 
dersom de ikke er verneverdige eller 
fredet.

Dyrøy kommunestyre valgte i desem-
ber 2014 å avvikle festeavgiften og 
har senere bestemt at den innkomne 
festeavgiften skal tilbakebetales. Fel-
lesrådet har nå effektuert all innkom-
met festeavgift til festerne, og har sam-
tidig bedt Dyrøy kommune v/ordfører 
om å overta festeansvaret for alle gra-
ver uten festere. Fellesrådet forvalter 
gravlundsansvaret på vegne av Dyr-
øy kommune, og får alle tjenester ved 
gravlund levert av Dyrøy kommune 
gjennom tjenesteyting. 

Enkelte har i dialog med kirkever-
gen ytret ønske om at det offentlige 
skal overta ansvaret for alle graver 
og gravminner på gravlundene i hele 
Norge, at gravminner skal stå til evig 
tid og at dette skal være gratis. Kir-
kevergen har ved slike henvendelser 
presisert lovens bestemmelser på 
området og skissert hvilke utfordrin-
ger man vil stå overfor etter hvert. 
Over tid vil det oppstå plassmangel, 
noe som gir behov for utvidelser, 
behov for nyervervelse av grunn til 
gravlundformål og vedlikeholdskost-
nader av store arealer. Videre vil det 
løpe sikrings- og vedlikeholdskost-
nader ved eldre gravminner som kan 

volde skader. Det er derfor ingen god 
løsning verken for folk eller offentlig 
forvaltning å «la gravminner stå til 
evig tid».

Videre er det rimelig å anta at med 
nedstyrt økonomi i kommunene vil 
det bli vanskelig å betjene slike kost-
nader. Det er også et ærlig spørsmål 
å stille om hvor mye penger som skal 
brukes på de døde sammenlignet med 
de levende? 

Gravferdsloven er laget ut fra erfarin-
ger over mange år  både på bygda og 

i byen. I Dyrøy er både Holm og Brøs-
tad gravlunder utvidet, og de vil måt-
te utvides igjen hvis gravminner skal 
«leve evig». Nyanlegg av gravlund kan 
koste over kr. 30.000,- pr plass. Det er 
ikke tradisjon for gjenbruk av graver i 
Nord-Norge, men ut fra et økonomisk 
perspektiv kan det synes å være enes-
te mulighet, - og da må graver etter 
hvert slettes. 

Ønsker dere alle en riktig god som-
mer!

Rachel Vangen Hoholm 
Kirkeverge

Besøk av reinsdyr som beiter utenfor 
kirkegården i Faksfjord.

Foto: Robert Chruickshank
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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 fri-
villig, men meget kjærkommen. Konto: 4776 16 83124

DEMAS as er en teknologi- og produksjonsbedrift 
som utvikler og leverer elektrotavler, ingeniørtje-
nester, automasjon – og styringssystemer. 
Bedriften består i dag av over 50 ansatte. Hoved-
kontoret ligger i Brøstadbotn, men bedriften har 
også avdeling på Hønefoss og kontorer i Harstad 
og i St. Petersburg/Russland.

Skap for bolig Tavler for skip

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

Hvordan kan du tro at Jesus faktisk 
stod opp fra de døde? Vitenskapen har jo funnet ut 

at det ikke er mulig! Du burde finne på noe 
annet å feire! 

Vi må 
dra!...

Frank! Kom igjen. 
Ungene vil ha påskeeggene 

sine nå!

JESUS

LEVER

Du er hjertelig velkommen til 
samtalefellesskap høsten 2015.

Oppstart til høsten: 

     Torsdag 27. august  kl. 19.30

Samtalefellesskapet er et åpent fellesskap i Dyrøy menighet. Samlingene 
er hver tredje torsdag i Brøstad kirke. Samlingene starter kl.19.30 med 
et hyggelig måltid. Deretter er det en innledning rundt et tema som et-
terfølges av samtale i grupper.

Vel møtt!
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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

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

Sommeren 2015:

Man - Fre: 09.00 - 18.00
Lør: 09.00 - 15.00

www.dyroymat.no   77 18 93 50

Dyrøymat AS

TAKK og BØNN

• Gudstjenestene i menigheten 

• Andaktene på sykehjemmet

• Samtalefellesskapet 

• Alle som har mistet en av sine kjære

• Alle som sliter med sykdom

• Alle som føler seg ensomme

• Flyktninger i verden

• Menighetens misjonsprosjekt

• Konfirmantene våre

• Kirkevalget 2015

• Brøstadbotn Barnegospel

• De ansatte i menigheten

• Alle frivillige i menigheten

• Menighetsrådet

• Alle som lever med krig og under-

trykkelse i verden

• Bedrifter og virksomheter i Dyrøy

• Kommunereformen i Norge

Andakter ved
Dyrøy Omsorgssenter

sommer/høst 2015

Torsdag 02. juli kl. 17.00
Andakt v/John Taylor

Torsdag 16. juli kl. 17.00
Andakt v/Sigurd Skollevoll

Torsdag 30. juli kl. 17.00
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 13. august kl. 17.00
Andakt v/John Taylor

Torsdag 27. august kl. 17.00
Andakt v/Christina Becker

Torsdag 10. september kl. 17.00
Gudstjeneste m/nattverd

v/Christina Becker

Torsdag 24. september kl. 17.00
Andakt v/John Taylor

Torsdag 8. oktober kl. 17.00
Andakt v/John Taylor

Torsdag 22. oktober kl. 17.00
Gudstjeneste m/nattverd

v/Thor-Arne Ervik

Alle er hjertelig velkommen!
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28. juni – 5. søndag i treenighetstiden 
Brøstad kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste v/soknepr. Thor-Arne Ervik
50 årskonfirmanter
Ofring: Egen menighet

05. juli – Aposteldagen
Ingen gudstjeneste

12. juli – 7. søndag i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Dyrøy kirkes venner
Kirkekaffe i det gamle kommunehuset 
etter gudstjenesten

19. juli – 8. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

26. juli – 9.søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/Sigurd Hansen
Ofring: Det teologiske menighetsfakultet 

02. august – 10. søn i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Menneskeverd

09. august – 11. søn. i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

16. august – 12. søn. i treenighetstiden 
Gapahuken i Båthavna kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: KRIK - Kristen idrettskontakt

23. august – 13. søn. i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

27. september – 18. s. i treenighetstiden 
Dyrøy kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Kirkens SOS

04. oktober – 19. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00  
Høymesse v/Christina Becker 
Ofring: Brøstad Kirkeforening

11. oktober – 20. søn. i treenighetstiden 
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/Christina Becker
6-åringene er invitert
Sang ved Brøstadbotn barnegospel
Ofring: Menighetens misjonsprosjekt, NMS

18. oktober – 21.søn. i treenighetstiden
Kastnes bedehus kl 11.00
Høymesse v/Christina Becker
Ofring: Kastnes bedehus

22. oktober – torsdag 
Dyrøy Omsorgssenter kl. 17.00
Gudstjeneste v/Thor-Arne Ervik
Ofring: Strømmestiftelsen

25. oktober – Bots og bønnedag
Dyrøy kirke kl. 11.00 
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: TV-aksjonen 2015

01. november – Allehelgens dag
Brøstad kirke, kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Viken Senter

08. november – 24. s. i treenighetstiden 
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/ prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Normisjonens internasjonale arbeid

15. november – 25. s. i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste 

30. august – 14. søn. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00 
Høymesse v/Christina Becker
Ofring: Bibelleseringen

06. september – 15. s. i treenighetstiden 
Dyrøy kirke kl. 18.00 
Høymesse med konfirmantpresentasjon
v/menighetspedagog Christina Becker
Ofring: NKSS- skolelaget

10. september – torsdag
Dyrøy omsorgssenter kl. 17.00
Gudstjeneste v/Christina Becker
Ofring: NLM, region Nord

13. september – 16. s. i treenighetstiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/Christina Becker 
Ofring: Moen bedehus

20. september – 17. s. i treenighetstiden 
Brøstad kirke kl. 11.00 
Familiegudstjeneste 
v/menighetspedagog Christina Becker
4 og 5-åringer deltar
Ofring: Menighetens misjonsprosjekt, NMS

Dyrøy Blomsterfond
Ved årets slutt i 2014 hadde Dyrøy 
Blomsterfond kr. 272.810,54 til 
disposisjon. Midlene fordelte seg 
slik på kirkegårdene:
Brøstad: 229 207,23
Holm: 1 099,23
Moen: 13 892,80
Kastnes/Faksfjord: - 3 943,39
Administrasjon: 32 554,67

På vei oppover...
I 2013 var det  flere minus i fondets regn-
skap. Dette var pga. nye porter til kirke-
gårdene. Det er nå gledelig å se at tallene 
er på god vei oppover.  Det er kjøpt inn 
blomster til alle kirkegårdene, samt at det 
har vært gravd kabelgrøft til lys/port på 
Holm kirkegård.

for Dyrøy Blomsterfonds styre, 
Kirsti Ottesen

Fra Kastnes kirkegård
foto: Geir H. Skoglund
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INFORMASJONSBLAD

  SLEKTERS GANG

DØPTE: 
05.03.  Elvar Thomasson Rognli
31.05.  Birk Nilssønn Torbersgsen 
  - tilhører Stavanger

DØDE: 
14.04.  Olaug Olivia Sørensen   f. 1928
25.04.  Eilert Kristian Osvald Olsen  f. 1928
04.05.  Jarly Gun Dalseth   f. 1950
03.06.  Petra Marie Cruickshank   f. 1932

Den prektigkledde sommerfugl 

Den prektigkledde sommerfugl 
er fløyet fra Guds hånd.
Han gav den gylne ringer 
og røde purpurbånd. 

Han lærte den å flyve høyt, 
høyere enn jeg er.
Den har nok fuglens lyster, 
men ei dens dun og fjær. 

Og alle verdens mennesker 
og alle kongebud
ei gjøre kan en sommerfugl. 
Det kan alene Gud.

Henrik Wergeland, 1840


