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... fra redaksjonen
I år startet våren tidligere enn kanskje 
noen kan huske på en god stund. Det ble 
tidlig grønt og noen korte perioder kom 
deler av det som kalles russervarmen. Da 
får vi håpe at ikke «varmen» er brukt opp 
for resten av sommeren og tidlig-høsten! 
Håp og tro er fortsatt elementer og begre-
per som vi trenger 69 grader nord! 

I Dyrøy menighet vil det kommende se-
mester bli noen endringer! Menighets-
pedagog Christina Strøh skal over i et 
prestevikariat i Lenvik (1 år), så det er 
allerede søkt etter vikar for menighets-
pedagogen. Vi håper at vi får noen glade 
søkere, som er glad i barn og ungdom, 
- det er en del som skal skje i løpet av 
høsten og våren. To nye deler av tros-
opplæringen for 7. og 8. klasse skal få 
sin debut i Dyrøy menighet. Nemlig ut-
deling av konfirmantbibel til 7. klasse, 
samt en pilegrimsvandring for 8. klas-
se (våren 2017), Lys Våken skal denne 
gangen gå av stabelen 2 uker før jul(!)

Årets konfirmanter ble konfirmert i 
Dyrøy kirke den 5. juni, med nesten 
rekordstort antall fremmøtte, 338 i tal-
let. For andre gang ble det i vår arran-
gert «Tårnagent-helg» i Brøstad kirke.  
Les mer om dette og se bilder av barna 
og ungdommene inne i bladet! I bladet 
finner du også menighetens årsmelding 
og regnskap.

Når det gjelder menighetsbladets redak-
sjon kan vi hilse en ny medarbeider vel-
kommen. André Sætherskar fra Lunde 
i Bjørkebakken nedre. André kan bidra 
med god kunnskap i foto, han jobber nå 
for Salangen nyheter og skal bidra med 
blant annet bilder i menighetsbladet! Fra 
før er Geir Skoglund og Soknepresten, 
samt «bladmekker» Trygve S. Østrem 
en del av redaksjonen. 

God sommer til alle våre lesere! 

Sommerglede 
av Christina Ströh

Det er en herlig årstid vi er midt inne i. Snart feirer vi midtsommer og St.Hans og 
det betyr at sola snur, men samtidig at vi er først i begynnelsen av den varme og 
gode årstiden. Og jeg håper - som så mange andre – at sommeren fortsetter som den 
har vist seg noen ganger de siste ukene. Hvor deilig ville det være! Det er for meg 
nok mest sommeren som fremkaller gode opplevelser og følelser, ingen tvil om det. 

I disse korte sommerukene kommer livet så tydelig fram. Det spirer og blomstrer i 
naturen rundt oss. Liv, vær, farger og varme eksploderer rundt oss og det gjør noe 
med oss. Samtidig vil sommeren for meg også alltid være en slags rasteplass i li-
vet. For det å leve handler ikke bare om å være underveis. Det dreier seg også om 
å være til stede der vi er. Om vi er hjemme eller ute på reise. Stoppe opp. Oppleve 
landskaper. Gå en tur på en enslig strand. Møte mennesker og ha tid til dem. Lytte 
til måkeskrik og til bølgene. Gud unner oss å nyte det gode i livet. Det er jo derfor 
Han har skapt og gitt oss akkurat det. 

I sommer-gledene ser jeg spor, der føler jeg og kjenner jeg duften av en Skaper som 
unner oss det som er godt. Og forpliktelsene kan med god samvittighet hvile for 
en stund. Det finnes mange tekster i Bibelen som er nettopp en lovprisning for det 
gode i livet. I Salme 147 bryter salmisten ut i lovsang og skriver en takkesang som 
lyder slik: 

«Ja, det er godt å prise vår Gud, det sømmer seg med vakker lovsang. Her-
ren leger dem som har et knust hjerte, og forbinder deres verkende sår. Han 
fastsetter stjernenes tall og gir dem alle navn. Stor er vår Herre og rik på 
kraft, hans innsikt er uten grense. De hjelpeløse holder han oppe, de onde 
bøyer han til jorden. Syng takkesang for Herren, spill på lyren for vår Gud. 
Han dekker himmelen med skyer, sørger for regn til jorden og lar gresset gro 
på åsene. Herren gir føde til dyrene, til ravnunger som skriker. Herren har 
behag i dem  frykter ham og venter på hans miskunn. Lovpris Herren.» 
(Fra Salme 147) 

Ha en velsignet sommer med tid for hvile og undring! 
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Årsmelding - Dyrøy menighet 2015
Dyrøy menighetsråd har ansvar for det menighetsbyggende arbeid i 
Den norske kirke i Dyrøy, og dette inkluderer ansvar for personale, 
økonomi og drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder.

1. Visjon
Dyrøy menighet er en menighet som fortsatt ønsker å ha et aktivt og livsnært me-
nighetsarbeid som øker interessen for deltakelse både hos barn, ungdom og voksne. 

2. Mål og utfordringer
Dyrøy kirkelige fellesråd har som mål å tilrettelegge for at ansatte skal trives i jobb, 
oppleve jobbhverdagen meningsfylt og at det bidrar til strekt jobbnærvær.
Det har vært lite sykemeldinger i 2015, men arbeidsmiljørettede tiltak har vært noe 
færre enn tidligere år juleavslutning. Felles tur med staben i Sørreisa utgikk, mens 
felles julegrøt for stab og arbeidsgiver og div. avslutninger for medarbeidere som 
har sluttet ble gjennomført.
Fellesrådet ser utfordringer ved stort etterslep på vedlikehold ved byggene og i 
2016 vil det legges sak til kommunestyret om et større løft for vedlikehold på kir-
kebyggene. Rådet ser også utfordringer ved kirkeøkonomien generelt i de nærmeste 
årene, og vil ha oppmerksomhet både på kostander ved rekruttering til ledige stil-
linger og på at tjenester tilknyttet de ulike brukergruppene skal kunne gjennomføres 
i hht. vedtatte planer og mål.  Mål for menighetsarbeidet er at guds ord skal bli rike-
lig forkynt og at mange flere skal delta i menighetens arbeid og ulike tilbud. Det er 
et ønske om å bygge en levende menighet der folk i alle aldre deltar.

3.Ansatte
• Kirkeverge: Rachel Vangen Hoholm: 40 % stilling. 
• Sekretær: Kirsti S. Ottesen: 30 % sekretærstilling og 20 % /10% midlertidig 

stilling knyttet til gravlundadministrasjonsoppgaver i deler av 2015
• Menighetspedagog:  Christina Ströh: 50% , finansiert med statsmidler 40% 

undervisning og 10 %  trosopplæringsmidler. 
• Organist: Vakant (30%) i 2015.
• Kirketjener/renholder: Ove Gamst: 30% stilling fra oktober 2015.. Vakant 20 % 

fra jan.. 
• Renholder: Lill Sigrid Bergheim: 20 % stilling. Sluttet september 2015
• Kirkegårdsarbeider: Oppgavene lagt inn i tjenesteytingsavtale med Dyrøy 

kommune.

Ansatt av Nord Hålogaland bispedømmeråd:
Thor Arne Ervik: 100% stilling. 

4. Utvalgog råd
Kirkelig fellesråd/menighetsråd
Fram til 1.11.2015 besto rådet av følgende medlemmer;
Anne Larsen, Astrid Østrem Skoglund, Ove Gamst, Thor Arne Ervik, John Bruvoll, 
Per Gunnar Cruickshank, Venke Heide, Vara: Lill Sigrid Bergheim, Sten Ruben Er-
landsen, Marit T Espejord, Håkon T. Agersborg. 
Fra 1.11.2015 besto rådet av følgende medlemmer:
Anne Larsen, Astrid Østrem Skoglund, Ove Gamst, Steivor Jensen, Halftan Sæt-
herskar, Thor Arne Ervik, Ellen Mikalsen Hals. Vara: Kjærlaug Pedersen, Per Inge 
Rask Krogh, Robert Cruickshank, Marit T Espejord, Lill Sigrid Bergheim.

Utvalg for undervisning 
Dette utvalget består av menighetspedagogen, Karin Storvoll og Astrid Ø. Skog-
lund. Undervisningsutvalg har hatt noen møter i 2015 og hovedoppgaven er fortsatt 
trosopplæringsplanarbeidet. Utarbeidelse av lokal trosopplæringsplanen for menig-
heten ble avsluttet sommer 2015, vedtatt av menighetsrådet og sendt til biskopen 
for godkjenning i høst. Endelig godkjenning gjenstår og forventes tidlig våren 2016. 
Veien videre: Utvalget jobber kontinuerlig med gjennomføring og evaluering av al-
lerede eksisterende og innføring av nye trosopplæringstiltak etter fremdriftsplanen 
som vedlegger trosopplæringsplanen. 

Utvalg for gudstjenesteliv: 
Består av soknepresten, menighetspedagogen, Karin Storvoll og Astrid Ø. Skog-
lund. 

Utvalg for diakoni og misjon: 
Består av soknepresten, Boye Skoglund, Aud Melbye og Oline Taylor. Utvalget ar-
rangerer månedlige formiddagstreff i Brøstad kirke. På samlingene blir det samlet 
inn penger til NMS, menighetens misjonsprosjekt.

Det er oppnevnt kirkegårdsnemnder som har ansvar for dugnadsarbeid og forskjøn-
nelse av kirkegårdene. Lederne fra hver nemnd utgjør styret i Dyrøy Blomsterfond.
Medlemmer: Randi Sæterskar (Brøstad), Solveig Holmen (Kastnes/Faksfjord), Anne 
Larsen (Dyrøy)og Britt Wangberg (Moen) Leif Hermod Jensen fra teknisk etat.

5. Aktiviteter
I 2015 har det vært 138 små og store arrangement i Dyrøy menighet, alt fra tiltak 
innen trosopplæringen til gudstjenester, vielser og begravelser. 90 av disse arrange-
mentene har foregått i egne bygg. I tillegg til gudstjenester og kirkelige handlinger 
kan følgende aktiviteter nevnes:

For barn og unge:
• 5.1. Konfirmantarbeid 
• 5.2. Andre trosopplæringstiltak 
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• 5.3. Samarbeid med med barnehage og skole
• Brøstadbotn Barnegospel - hovedkor/B-tweens, fikk jubileumsgave fra Dyrøy 

menighetsråd på kr. 10.000 i 2015. 
• Søndagsskole i Dyrøy kirke, v/ Berit Nikolaisen

For voksne:
• Samtalefellesskap for voksne gjennom hele året, inkl 1 internasjonal fest, snitt 

pr. gang 10-15 stk.
• Andakter på Dyrøy Omsorgssenter hver 14. dag, ved sognepresten, John Taylor 

og vikarer fra Lenvik, samt at soknepresten besøker omsorgssenteret på enkelte 
fredager. 

• Temagudstjeneste med fokus på sorg og tap (Allehelgen). 
• Konfirmantjubileumstreff på sommeren gjennomført i juni 2015 med 23 delta-

kere. Middag og kaffe på Frk Nilsen (café). Takk til nestleder Per G Cruickshank 
som stilte som menighetens representant! 

• Julekonsert med en tilnærmet fullsatt Dyrøy kirke i desember,  med lokale ak-
tører. 

• Dyrøy menighet er aktiv på Facebook.

5.1. Konfirmantarbeid 
Konfirmasjon 2015:
Konfirmantkullet 2014/ 2015 består av 14 konfirmanter av 18 av kirkens medlem-
mer/ tilhørende i denne aldersgruppen. 

Aktiviteter konfirmanter våren 2015:
• Midtnatta på Bardufoss, januar
• Konfirmantene deltok på felles temadag om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon for 

konfirmantene i Senja prosti på Finnsnes og gikk med bøsse i april, med stor 
støtte fra foresatte.  

• Undervisningssamlinger 
• Samtalegudstjeneste, mai
• Konfirmasjonsgudstjeneste, juni
• Kirkens nødhjelpsaksjon, - samlet inn kr. 16.100.-

Konfirmasjon 2016:
Konfirmantkullet 2015/2016 består av 11 konfirmanter av 12 av kirkens medlem-
mer/ tilhørende i denne aldersgruppen. Det er en veldig gledelig høyt deltakelse!

Innskriving, juni
Fra etter påske ble det gitt informasjon i avisa og på nett (menighetens egen hjem-
meside) og med invitasjonsbrev til alle kirkens medlemmer og tilhørende 8. klas-
singer i posten. Sokneprest og menighetspedagog var også på skolen og informer-
te. Innskriving ble gjennomført med personlig oppmøte av ungdom med foresatt 

i Brøstad kirke i juni. Senest frist for påmelding 1.9. Konfirmantavgift er NOK 
1.000,-. 

Aktiviteter konfirmanter høsten 2015:
• Undervisningssamlinger, september-desember (2,5 timer med felles måltid) For-

eldremøte, september
• Presentasjonsgudstjeneste i Dyrøy kirke, september
• Deltakelse på Ungdomsgudstjeneste på Finnsnes, oktober
• Lysmesse og mørketidsgudstjeneste, desember 
• Deltakelse av konfirmanter i gudstjenester som medliturger, kirkeverter; kirke-

kaffe ved konfirmantforeldre
• Konfirmantleir på Tømmerneset leirsted med 35 konfirmanter fra Dyrøy, Tranøy, 

Berg og Torsken.  (utsatt fra november15 til april16)

5.2. Andre trosopplæringstiltak

• «Min kirkebok 4» til 4-åringer. Familiegudstjeneste med bokutdeling og 3 
klubbsamlinger i etterkant. Alle 6 døpte i målgruppen deltok. (100%)

• «Kirkerottene-DVD» til 5-åringer. Oppmøte: 4 av 6 deltok. (67%)
• «Min kirkebok 6» til 1. klassinger. Familiegudstjeneste hvor Brøstadbotn Bar-

negospel deltok. 2 klubbsamlinger i etterkant. Oppmøte: 13 av 15 deltok (87%).
• «Tårnagenthelg» for 3. - 4. klasse, gjennomført for første gang i 2015. Samling 

lørdag - søndag med avsluttende familiegudstjenste. 15 av 23 deltok.
• «Lys Våken-helg» for 5. klassinger. Samling lørdag - søndag med avsluttende 

familiegudstjenste. 8 av 11 deltok (73%)
• U K T - Ungdommens kirketing - 1 utsending fra videregående
• MILK-kurs Helgesamling på Finnsnes med praksis i egen menighet. 1 deltar.
• Ungdomsgudstjenste - På Finnsnes. 2 ungdommer fra 10. klasse og 2 konfri-

manter deltok.
-  I tillegg kommer dåp med dåpssamtaler gjennomført av prest, kontinuerlig hele året.  

5.3. Samarbeid med barnehage og skole
Det er et godt samarbeid med både barnehage og skole. Følgende ble gjennomført 
i 2015: 

Dyrøy barnehage:  
- besøk av menighetspedagog i barnehage (september)
- Krybbevandring i Brøstad kirke med 4- og 5-åringer (desember)

Elvetun skole:
- Bibelkurs: «Vandring gjennom bibelen for barn» i 5. klasse v/ Solveig Mathisen 

og menighetspedagog (februar)
- Besøk på skolen i 8. klasse av menighetspedagog og sokneprest med 

informasjon og invitasjon til konfirmantåret (mai) 
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- Kirkebesøk 4. klasse i Dyrøy kirke v/ menighetspedagog, sokneprest og 
frivillig (juni)

- Høsttakkegudstjeneste i Dyrøy kirke, 1.-7. klasse (september), skyss betalt 
av menighetsrådet

- Julegudstjeneste i adventstiden på Elvetun skole for hele skolen (desember), 
for første gang i år gjennomført på skolen (grunnet dårlig skole-økonomi).

- Flere planleggingsmøter med ansatte på skolen.    

6.  Bygg og anlegg
Det er foretatt lite vedlikeholdsoppgaver ved kirkebyggene i 2015.
Etter omlegging av vannledninger i nabolaget til Brøstad kirke høsten 2015 oppstod 
vanntrykk i varmtvanntank som medførte vannskade på hele kjelleren i Brøstad 
kirke. Vindu i kjøkken Brøstad kirke ferdigstilt i løpet av 2015.
Vedlikehold gravlund:  Det avventes montering av lyskupler på Moen og på Holm, 
Dyrøy.  Lysarmatur til portstolper Brøstad gravlund ikke valgt. Vedlikehold av gjer-
der. Arbeid med festeregister videreført i 2015 

7.  Økonomi/ressurser:
Regnskapet viser et mindreforbruk for 2015 på kr. 386.971.  Mindreforbruket skyl-
des vakante stillinger i store deler av 2015, og langt lavere regning fra KLP enn 
budsjettert.  

Mindreforbruket er disponert slik:  Menighetsbladfond kr. 12.802,62; Menighets-
fond kr. 150.000; Gravlundfond kr. 100.000; Disposisjonsfond kr. 100.000; IA-
fond kr. 24.168,38.
Kjøp av lydutstyr til Dyrøy kirke kr. 9.500 gitt i gave av Trygve Skipenes Østrem.
Kjøp av stige, gardiner m.m. finansiert med gaver fra Brøstad kirkeforening. Andre 
gaver: Ved bortgang kr. 6.712.- og ved feiring av gebursdag kr. 9.850.-

8.  Menighetsblad
I mange år har menighetsbladet i Dyrøy (tidligere sammen med Sør-
reisa) vært et fast innslag i kommunen. Det er fortsatt basert på frivil-
lig basis og innsamling av bladpenger. Det gis nå ut 3 nummer i året. Det 
har vært en utfordring de senere år med økonomien til menighetsbladet.  
Derfor blir menighetsbladet nå  kun utgitt 3 ganger i løpet av året. Kostnad pr num-
mer ligger på i gjennomsnitt ca. 14.000,- (inkl porto/forsending)   I 2015 ble det 
sendt ut flere oppfordringer til å være med å bidra med givertjeneste. Aksjonen «Gi 
100» ble lansert gjennom menighetsbladet, Facebook og via kunngjøringer på guds-
tjenester. Aksjonen ser ut til å ha hatt sin effekt, for vi har hatt økonomi nok til å utgi 
blad også for hele år 2015. 
Våre annonsører samt Dyrøy kommune, sørger også for tilskudd til bladet, som er 
viktig.  I redaksjonen er sokneprest Ervik redaktør, Trygve Skipenes Østrem redigerer 
bladet digitalt, samt at Geir Skoglund og Arne Ivar Hansen (fratrådte i løpet av året) 

er øvrige medlemmer av redaksjonen for menighetsbladet i Dyrøy. Mindreforbruk 
er satt til menighetsbladfond.

Regnskap

9.  Årsstatistikk
Årsstatistikk - Dyrøy 2015 2014 2013

Døpte 4 13 12
Døpte, bosatt i soknet 2 7 9
Konfirmanter 14 8 7
Vigsler 3 2 4
Gravferder 16 22 21
Gudstjenester, søn- og helligdager 45 45 45
Gudstjenester, andre 13 11 13
Gudstjenester med nattverd 42 34 35
Deltakere totalt 2 186 2 461 2 229
Gjennomsnittlig deltakelse søn- og helligdager 40 44 38
Nattverdgjester totalt 651 593 601
Gjennomsnittlig nattverdgang på gudstjenester 16 17 17
Kirkeofringer totalt 86 951 93 301 84 696
Herav ofringer til arbeid i menigheten 19 146 18 598 19 012
Andre innsamlinger/kollekter og gaveinntekter i soknet 70 649 0 64 065
Menighetsrådsmøter 8 6 6
Saker som er behandlet 80 86 66
Innbyggere  Dyrøy kommune 1 150 1 170 1 190

INNTEKTER Regnskap 2015
Annonseinntekter 8 300,00
Bladpenger Dyrøy 30 950,00
Bladpenger utenbygds 8 800,00
Støtte fra Dyrøy kommune 7 500,00
Renter 33,00
SUM INNTEKTER 55 583,00
Trykkeriutgifter - 33 825,00
Porto/omkostninger - 8 955,38
SUM UTGIFTER - 42 780,38
RESULTAT 12 802,62
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10. Miljøvern
Vår virksomhet forurenser i ubetydelig grad det ytre miljø.

11. Menighetens misjonsprosjekt. 
Dyrøy menighet støttet NMSU og prosjektet  «Barn og unges utdanning i Thai-
land». Valgt kontaktperson for prosjektet siden 2015 er Astrid Østrem Skoglund. 
Til sammen 3 ofringer var dedikert misjonsprosjektet, samt kollekt v/formiddagstreffene 
i Brøstad kirke. Til sammen kom det inn 8.299,50 NOK  i 2015 til Dyrøy menighets 
misjonsprosjekt. 

12. Frivillig engasjement i menigheten
Menighetsrådet ser at uten engasjement og stor innsats fra frivillige, vil ikke vårt 
nyttige og viktige arbeid kunne la seg gjøre. Menighetsrådet vil derfor takke alle 
som gir av sin tid for kirkelig arbeid. Vi vil også takke de som støtter med penge-
gaver.
Det er hyggelig at vårt arbeid skaper glede og engasjement. Våre ansatte mottar 
godord og ros, og møter samarbeidsvillige og engasjerte personer i sitt virke. 

Avslutningsvis vil vi også takke de ansatte for stor innsats i 2015. 

For Dyrøy menighet

         Anne Larsen            Thor-Arne Ervik         Rachel Vangen Hoholm
leder i menighetsrådet   Sokneprest                     Kirkeverge

Denne årsmeldingen er noe forkortet.  Fullstendig årsmelding og regnskap 
kan du lese ved å henvende deg til menighetskontoret.

Kirkevergen informerer;
Permisjon:
Menighetspedagog Christina Ströh har 
søkt permisjon fra august 2016 til au-
gust 2017 for å arbeide som prestevikar 
i Lenvik. Christina holder på å studere 
til prest ved Kirkelig utdanningssenter i 
Nord og skal samtidig arbeide med stu-
dier. Fellesrådet har lyst vikariatet ledig 
og håper på å få søkere. 

Gravlund:
Vi minner om at det er mange graver 
uten festere ved gravlundene i Dyrøy. 
Det betyr at gravminner ved disse gra-

vene ikke har eiere som fører tilsyn og 
sørger for nødvendig sikring. Dersom 
du ser gravminner som står i fare for å 
velte eller kan påføre skade, så ta kon-
takt med teknisk avdeling i kommunen. 
De vil gjøre nødvendig tiltak. 

Arbeidet med bevaringsplan forventes å 
starte opp før sommeren, men det vil ta 
tid å få en slik på plan på plass. Det er 
derfor viktig at alle som ferdes på grav-
lundene følger med på gravminner og 
utstyr slik at de ikke volder skade på 
folk eller utstyr. 

Ønsker alle en god sommer!
Kirkevergen

Konfirmantårets mål og et av de store øyeblikk 
i livet - en milepæl  for ungdommen og hele fami-
lien - er konfirmasjonsgudstjenesten. 

Med hvilken brille ser du på livet???
Konfirmasjon 2016

Søndag 5. juni var Dyrøy kirke fullsatt 
med glade, spente og festkledde mødre 
og fedre, søsken og faddere, besteforel-
dre og bestevenner og mange andre for 
å feire konfirmasjon til våre 12 konfir-
manter. 

Menighetspedagog Christina og sokne-
prest Thor-Arne ledet festgudstjenesten, 
sammen med ungdomsleder Oda. Ingen 
fest uten musikk og det var det Siss-
Marit Andreassen ved orgelet og Karin 

Storvoll på gitar som sto for. 

I prekenen holdt Christina litt tilbake-
blikk på konfirmantåret som skulle av-
sluttes - et flott år i lag med fantastiske 
ungdommer med både moro, lek og gøy, 
felles opplevelser bl.a. på leir og Midt-
Natta og tid for de store spørsmål, etter-
tanke, lystenning og bønn. Utstyrt med 
forskjellige rekvisitter lurte Christina 
så på, med hvilken brille konfirmante-

forts. side 14

Konfirmasjonen er en viktig begivenhet, og nesten alle plasser i kirken er fylt av 
slekt og venner.

Foto: Thor-Arne Ervik  

Foto: Geir H. Skoglund
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Fotograf: Lena Sørensen, Finnsnes

Konfirmantene i Dyrøy kirke 5. juni 2016. Foran fra venstre: Benedicte Johanne Kristiansen, Trine Cruickshank, Marte Røsæg Olsen, Markus Albert Olsen. Bak fra venstre: Menighetspeda-
gog Christina Ströh, Vebjørn Nordahl, Martine Heide Hagerupsen, Eivind Ramberg Kristoffersen, Wilde Jakobsen Johansen, Adrian Rydningen Skjervheim, Vebjørn Hågbo Karlsen, Marie 
Ertzaas og sokneprest Thor-Arne Ervik.

DYRØYKONFIRMANTENE - 2016
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ne - og alle vi andre i kirka - ser på li-
vet! Med solbrille eller gjennom kikker-
ten, har du «prestasjonsbrillen» på, eller 
kanskje moro-brillen? 

Hun fortalte fra møtet mellom den blin-
de tiggeren Bartimeus og Jesus og hvor-
dan dette møtet forandret Bartimeus sitt 
«syn» på livet. At også vi får et nytt per-
spektiv på livet i møte med Jesus og når 
vi ser gjennom Guds briller. 

Litt mer voksen har de nok blitt i løpet 
av konfirmantåret og veien peker inn 
mot voksenverden. Mange valg må tas 
og også da gjelder det å ha «riktig» bril-
le på. Men det vil vi også gi konfirman-

forts. fra side 11

Her har Christina funnet fram lykke-
brillene. (foto: Lena Røsæg Olsen)

Over: Ungdomsleder Oda Røsæg Olsen 
har vært Thor-Arnes og Christinas høyre 
hånd i konfirmanttiden. Her leder hun an 
i søndagens konfirmantprosesjon.

Under:  Konfirmantene tenner flytelys i 
døpefonten som en synliggjøring av sam-
menhengen mellom dåp og konfirmasjon.

Etter at konfirmantene hadde kommet 
frem og blitt bedt for - selveste konfir-
masjonshandlingen - spurte Thor-Arne 
om ungdommene nå følte seg voksen. 

tene med på veien: kanskje greit å ikke 
være helt voksen ennå - nyt ungdomsti-
den en stund til og tør å være leken og ta 
deg tid til å ta gode valg. Gud går i lag 
med deg. Han vil gi deg fremtid og håp! 

Christina Ströh, 
(den heldige menighetspedagogen som fikk 
lov til å følge disse flotte ungdommene tett 

gjennom konfirmantåret.)

Resterende bilder: Geir H. Skoglund.

Snart på vei inn i prosesjon. Alvoret venter, men litt tøys med fotografen går greit. 
Fra venstre Marte Røsæg Olsen, Trine Cruickshank, Markus Olsen og Vebjørn Hågbo 
Karlsen. Bak ser vi Vebjørn Nordahl og Wilde Jakobsen Johansen.

Under: De hvitkledde i positur etter 
gudstjenesten: Christina, Eivind, Vebjørn 
K, Adrian, Marie, Vebjørn N, Markus, 
Wilde, Trine, Martine, Marte, Jenny Lo-
uise (Hind Flo fra Lillestrøm, med slekt 
på Dyrøya), Benedicte og Thor-Arne. 
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Torsdag 26. mai på Holmen. Sola sender 
varme stråler og legger et kveld-som-
merslys over de som sitter rundt bål-
plassen. Samtalefellesskapet er samlet 
til avslutning for våren. Temaet denne 
torsdagen er «Allsang på Holmen». 

Sangkveld på Holmen

Samtalefellesskapet er et åpent fellesskap i Dyrøy menighet. Samlin-
gene er hver tredje torsdag i Brøstad kirke. Samlingene kombinerer 
felles måltid og den gode samtalen. Avslutningen i vår ble en trivelig 
kveld på Holmen.

Vi bruker boka «Syng med», og forslag 
på sanger kommer kjapt fra flere hold. 
Det er gamle sanger, sanger fra barn-
dommen, minnesanger, nyere sanger, 
langsomme sanger, melankolske sanger, 
og litt kjappere og rytmiske sanger. 

Bildet til venstre: Med full 
sol, vindstille og båthavna 
som bakteppe. - Inger Sør-
gård, Aud Gudbrandsen, 
Ove Gamst, Harald Dalseth, 
Marius Johansen, Hanne 
Kvande Nilsen og Steivor 
Jensen (med ryggen til) blar 
seg ivrig gjennom sangboka.

Til høyre: Sangkveld i motsol 
er helt greit, mer av det, takk! 
Fra venstre: John og Oline 

Karin Storvoll og Trygve Skipenes Øst-
rem ledsager oss med instrumenter. Inn-
imellom går praten lystig, og i pausen 
griller noen ved gapahuken. 

Men vi må synge mer, og muligheten for 
å arrangere flere kvelder utover de lyse 
sommernetter, kommer som et sterkt 

ønske fra flere. Sang og fellesskap rister 
oss sammen.

Denne kvelden er det rom for mange 
ulike sanger og ønsker. Gjengen som 
er samlet koser seg. Vi har ikke lyst til 
å bryte opp, kvelden er så vakker og 
varm. Men vissheten om nye muligheter 

Taylor, Astrid Ø. Skoglund og Bente S. Østrem.

til sang gjennom 
sommeren, og opp-
start av Samtalefel-
lesskapet igjen til 
høsten, trøster oss 
når vi utpå kvel-
den sier god natt til 
hverandre og går 
hvert til vårt, med 
tonene trillende i 
bakhodet. 

Til venstre: 
Torgunn Solberg 
og Karin Storvoll 
bidro også med 
tostemt sang.

B.S.Østrem
foto: Trygve S. Østrem
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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 under-
trykkelse i verden 

• Flyktningesituasjonen i verden

• Årets avling hos våre bønder

• Sommerferie hvor alle kan få lade 
batteriene til ny dyst

22400040
Andakter ved 

Dyrøy Omsorgssenter 
sommer/høst 2016

Torsdag 30. juni kl. 17.15
Andakt v/Sigurd Skollevoll

Torsdag 14. juli kl. 17.15
Andakt v/Ove Kjelling

Torsdag 28. juli kl. 17.15
Andakt v/Christina Ströh

Torsdag 11. august kl. 17.15
Gudstjeneste m/nattverd 

v/Christina Ströh

Torsdag 25. august kl. 17.15
Andakt v/John Taylor

Torsdag 08. september kl. 17.15
Andakt v/John Taylor

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

Torsdag 06. oktober kl. 17.15
Andakt v/vikar

Torsdag 20. oktober kl. 17.15
Andakt v/vikar

Torsdag 03. november kl. 17.15
Gudstjeneste m/nattverd 

v/ Thor-Arne Ervik

Alle er hjertelig velkommen!

Tårnagenthelg i Brøstad kirke
Fredag ettermiddag  15. april ble 5 spente 3.og 4.klassinger ønsket 
velkommen i Brøstad kirke av sokneprest Thor-Arne og menighetspe-
dagog Christina for å være Tårnagenter. 
Hvem og hva er en tårnagent? Å være 
tårnagent er å løse oppdrag og mysterier 
i kirka. Skjulte rom og klokker skal ut-
forskes, og oppdrag skal utføres! Tårna-
genter bruker øyne og ører, og trenger 
lommelykt og forstørrelsesglass.

Første oppdrag besto i å finne kirkeskat-
tene som var forsvunnet. Kanskje hadde 
tyver tatt seg inn i kirka og stjålet dem? 
Tårnagentene løste oppdragene med 
stor begeistring og det var godt samar-
beid, og så fant vi til slutt både de savne-
de kirkemyntene, Bibelen, sølvbegeret 
til nattverdfeiring, lysestakene, dåpsfa-
tet og kirkeklokkene. Siv-Frida serverte 
så deilig agentmat. Bra med mat og en 
pause etter så mange mysterier og før 
neste utfordring ventet: «oppdrag guds-
tjeneste». 

Tårnagentene fikk høre om tolleren Sak-
keus som stjal penger fra folk, men som 
fikk snudd livet opp ned da han møtte 
Jesus. Oppdraget vi fikk var å dramati-

sere fortellingen. Det ble kjempeflott og 
ble vist frem på Tårnagentgudstjenesten 
på søndag. Vi lærte også den fengende 
Tårnagentsangen «Himmel over livet». 
Fredagen ble avsluttet rundt lysglo-
ben. Hver tårnagent fikk tent et lys for 
noen vi tenkte hadde godt av et lys og 
en bønn. Å være tårnagent handler nem-
lig også om å tenke på de andre, være en 
venn og gjøre noe godt for dem. 

På søndagen feiret vi Tårnagentgudstje-
neste med både foreldre og søsken og 
andre i menigheten. Brøstadbotn Bar-
negospel var også på plass med flott 
sang, og konfirmantene Martine og 
Adrian leste bønner og delte ut nattverd 
sammen med Thor-Arne prest. Så klart 
ble det Tårnargentkirkekaffe etterpå 
med saft, kake og kaffe. En herlig søn-
dagsformiddag i kirka for små og store. 
Og hva sier ungene etter helga: «Det er 
kjempemoro å være Tårnagent!» Håper 
du blir med til neste år!

Christina Ströh

Både store og små tårnagenter har satt spor etter seg i Brøstad kirke.
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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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Høsten 2016 møtes vi i Brøstad 
kirke følgende kvelder:

1. september, 22. september, 
13. oktober, 3. november, 

24. november og 8. desember.

Samtalefellesskapet er et åpent felles-
skap i Dyrøy menighet. Samlingene 
er hver tredje torsdag i Brøstad kirke. 
Samlingene starter kl.19.30 med et 
hyggelig måltid. Dernest er det en inn-
ledning rundt et tema som etterfølges 
av samtale i grupper.

TAKKEANNONSER

Takk for vennlig deltakelse ved Bjørg 
K. Johansen sin bortgang og begravelse. 
Takk for blomster og minnekort. Takk til 
Dyrøy Omsorgssenter for god omsorg og 
pleie. Inger-Elise J Bakkejord og 

Sten-Bjørnar Johansen m/familier

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse i 
forbindelse med Jorunn B. Hanssens bort-
gang og begravelse. Takk for blomster, ga-
vekort og minnekort til hennes båre. 

Familien

Takk for all vennlig deltakelse ved vår kjæ-
re Jens Nergårds bortgang. Takk for blom-
ster, telefoner, minnekort og besøk. Takk 
for all hjelp til begravelsen og til sykehjem-
met for god pleie. Sigrid m/familie

Takk for alle blomster, gaver og hilse-
ner i anledning min 90-årsdag. 

Torstein Høgmo

26. juni – Aposteldagen
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/prostiprest Harold Holtermann
Konfirmantjubileum - 50 år
Ofring: Egen menighet

10. juli – 8. søndag i Treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/Ove Kjelling
Ofring: Ungdom i oppdrag

24. juli – 10. søndag i Treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/prest Sigurd Hansen
Ofring: Dyrøy kirkes venner

07. august – 12. søn. i Treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prest Sigurd Hansen
Ofring: Egen menighet

20. august – LØRDAG (Vingårdssøndag)
Gapahuken på Fossmoplatået kl. 12.00
Friluftsgudstjeneste v/s.pr. Thor-Arne Ervik 
Ofring: KRIK, Kristen Idrettskontakt

28. august – 15. søn. i Treenighetstiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Moen bedehus

04. september – 16. s. i Treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 18.00
Gudstjeneste v/soknepr. Thor-Arne Ervik 
Konfirmantpresentasjon
Ofring: NMS Misjonsprosjekt

11. september – 17. s. i Treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Utdeling Min Kirkebok 4-åringer, 
Kirkerottene DVD 5-åringer
Ofring: Kirkens nødhjelp

18. september – 18. s. i Treenighetstiden
Kastnes bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: NMS Misjonsprosjektet

25. september – 19. s. i Treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Tømmerneset leirsted

09. oktober – 21. s. i Treenighetstiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/prestevikar Christina Ströh
Ofring: De 3 høyskoler

16. oktober – 22. s. i Treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: TV-aksjonen 2016

23. oktober – 23. s. i Treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/prestevikar Christina Ströh
Ofring: Råd for psykisk helse

30. oktober – Bots og bønnedag
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
v/prestevikar Christina Ströh
Utdeling Min Kirkebok 6-åringer, 
Ofring: Brøstad kirkeforening

06. november – Alle Helgens dag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Viken senter

20. november – Kristi Kongedag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prestevikar Christina Ströh
Ofring: Egen menighet

FORMIDDAGSTREFF 
Høsten 2016

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

Brøstad kirke, en torsdag i 
måneden kl. 10.30

Høstens datoer:

Torsdag 17/8, 15/9, 13/10, 
10/11 og 8/12
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INFORMASJONSBLAD

  SLEKTERS GANG

DØPTE: 
21.02.  Even Stokmo
21.02. Christian Ruud
06.03. Rakel Josefine Bertheussen
24.04. Sunniva Marie Haug
  -  tilhører Narvik

DØDE: 
04.03.   Jakob Hermann Jakobsen   f. 1938
  - tilhører Sørreisa
16.03.   Jorunn Borny Hanssen   f. 1939
17.03.   Jens Agnar Nergård   f. 1933
29.03.   Bjørg Karoline  Johansen   f. 1932
16.04.   Hedleiv Annar Nordahl   f. 1934
24.04.   Ronny Nordahl    f. 1966
01.05.   Margareth Lovise Olsen   f. 1928
12.05.   Jens Torfinn Ramberg    f. 1947
15.05.   Magda Elida Broks   f. 1925

Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor, den kjære, lyse sommer da gress og grøde gror.
Nå rører solens armer ved alt som før var dødt, de blide stråler varmer, og alt på ny blir født.

De fagre blomsterenger og åkrer rad på rad, de grønne urtesenger og trær som skyter blad,
hver blomst, hver spire minner oss om å ta imot det lys som alltid skinner fra Gud, vår skaper god.

Vi hører fugler sjunge med herlig jubellyd! Skal ikke da vår tunge lovsynge Gud med fryd?
Min sjel, opphøy Guds ære med lov og gledesang! Han vil oss nådig være som før så mang en gang.

Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand,
og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv, vår jord, det hele er ditt, vår Gud og Far!

Du kjære Herre Kriste, du sol med klarest skinn, la hjerte-isen briste og smelte i vårt sinn!
La dine budord følges, og mett oss med ditt ord, la nådens lys ei dølges for oss på denne jord!

NS 2013 nr. 841 / Israel Kolmodin, 1694.


