
Menighetsblad for Dyrøy
Nr. 3 - Høsten 2012  Årgang 3    



2 Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 3 - 2012 3

E-post:   menighetsbladet@dnett.no

Ansv. redaktør:  Sigurd Skollevoll 
E-post:  sigurd.skollevoll@online.no
I redaksjonen: Sigurd Skollevoll, Arne Ivar 
Hanssen og Geir Skoglund.
Layout:  Trygve Skipenes Østrem
 E-post: trygve.ostrem@online.no

Bankkonto:   4776 16 83124

Dyrøy Menighet
Postboks 23 - 9316 Brøstadbotn
Prestekontor og menighetskontor
 tlf. 77 18 83 28 / 913 67654
 E-post:   dyroy.menighet@dnett.no
Kontortid: mandag og onsdag 0900-1400

Sokneprest - vakant
 
Kirkeverge Rachel Vangen Hoholm
 tlf. 992 04999 
Organist Michael Martin
 tlf. 482 16223
Leder i menighetsrådet Anne Larsen
 tlf. 959 45318

Trykk: ABC-grafisk, 9325 Bardufoss

Menighetsblad for Dyrøy

Neste nummer kommer ut ca. 15. de-
sember 2012. Stoff til bladet må være 
redaksjonen i hende 1. desember..

Kristenlivet er som en maraton
 
«Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiers-
prisen? Løp da slik at dere vinner den! Alle som deltar i kamplekene, 
må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi 
for å vinne en som aldri visner.» (1. Korinterbrev 9:24-25)

Jeg er i innspurten av opptrening til min første maraton. 22. september går løpet av 
stabelen i Oslo og resultatet av timesvis med trening skal endelig prøves. Vil krop-
pen takle en lengde den aldri har løpt før? Vil jeg nå mål jeg har satt meg? Klarer 
jeg å holde hode kaldt, disponere løpet og få i meg nok væske på drikkestasjonene? 
Naturlig nok er det knyttet spenning opp mot et løp på en lengde som kroppen kan-
skje egentlig burde vært foruten. 

Sport og idrettskonkurranser er intet nytt fenomen. Når Paulus i 1. Korinterbrev 
kapittel 9 omtaler sin tjeneste og tro, bruker han nettopp et løp for å forklare hva han 
mener. La meg ta tak i tre aspekt ved dette bildet. 

1. Kristenlivet er som en maraton. Det er mange som har gått inn i menighetsliv og 
trosliv som om det er et sprint eller kortdistanse. Man kan naivt gå for hardt ut, dog 
med et oppriktig ønske om å fortelle om Jesus og bety mye for mange - klampen 
i bånn! Når det i dag er mange ungdommer som ikke lever for noe større enn seg 
selv, er det herlig å se idealisme og frimodighet hos andre. Men ungdom trenger 
å være i kontakt med en eldre generasjon som kan regulere dette slik at man ikke 
blir utbrent, kaster startnummeret og forsvinner ut i folkemengden. Vi trenger å 
bygge opp muskler, utholdenhet og psyke som gjør deg klar til å tåle å stå han av 
løpet igjen. Både livet og en maraton har ulike faser og er ikke bare preget av gode 
følelser og håp. Det krever at man disponerer løpet slik at man kommer i mål ut i 

fra de krefter og utrustninger man har. Det er flere som velger å gå 
deler av en maraton (Jack Waitz, Grethes mann, gjorde det nylig 

i New York Maraton). Som kristen har man også lov til å gå. 
Og noen ganger trenger man kanskje å stoppe helt opp på 
en drikkestasjon og utveksle noen ord med en medløper, før 
man kjenner man har det påfyllet som trengs til å fortsette. 
Dette leder meg over neste punkt.
 
2. Kristenlivet er ingen sololøp. En maraton er for de fleste 
primært en folkefest. Likevel setter mange seg mål og jobber 

ihuga mot å nå det. Jeg er blant dem... Men i det 
siste har jeg innsett at mine harde intervaller og 
3-milsøkter ikke alltid har kommet min familie til 

Fortsettelse side 5

Forsidebildet:
«Ser du 
regnbuen 
forteller...»

foto: 
Trygve S. Østrem

Gjesteopptreden
For tiden står soknepreststillingen i Dyr-
øy ubesatt, så derfor vil undertegnede 
være tilbake med en gjesteopptreden som 
fungerende sokneprest og redaktør av 
Menighetsblad for Dyrøy ut året. 

Ny sokneprest
Samtidig kan det opplyses om at stillin-
gen som sokneprest i Dyrøy har vært ut-
lyst nå i august/september, og i skrivende 
stund er det fire søkere til stillingen. Det 
burde derfor være et godt håp om at ny 
sokneprest kan være på plass litt utpå ny-
året. Vær gjerne med og be om dette!

Gudstjenestereform
Dyrøy menighet er i likhet med alle me-
nigheter i landet, i gang med prosessen 
med gudstjenestereformen. Det vil si at 
liturgien – den strukturen en gudstjeneste 
har – er i støpeskjeen. Ideen er at guds-
tjenesten skal kunne farges noe mer av 
lokalmiljøet den feires i, det skal være 
større grad av deltakelse og involvering 
av deltakerne, og samtidig skal guds-
tjenesten være til å kjenne igjen. Alt for 
at du og jeg skal oppleve oss hjemme i 
gudstjenesten og ikke føle at vi er på 
gjesteopptreden i ukjent landskap. Me-
nighetsrådet får nå ansvar for å utforme 
en lokal grunnordning for gudstjenesten 
innenfor en gitt ramme. Det vil bli menig-
hetsmøte om saken, så følg med!

Brøstad kirke 75 år!
Så kan vi i år glede oss over og feire at 
Brøstad kirke fyller 75 år i høst. Til jubi-
leumsmarkeringen den første helga i no-
vember er biskop Per Oskar Kjølaas in-
vitert til gjesteopptreden i Brøstad kirke. 
Det er et lite forbehold, men vi håper han 
kan bli med oss på markeringen. Uansett 
vil jubileet bli feiret, og jeg håper mange 
vil finne veien til jubileumsgudstjenesten 
på søndag 4. november. Vær velkommen 
til mer enn en gjesteopptreden, alle som 
bor i og hører hjemme i Dyrøy menighet!

sisk – Sigurd Skollevoll, Prosten i Senja
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gode. Og da svikter jeg min oppgave som 
mann og far til å nære og vise omsorg for 
min familie (Ef.5-6). Man bør sette seg 
personlige mål, men se til at man ikke 
mister det evige mål av syne eller at må-
lene rett og slett blir egoistiske. Om man 
tror på Jesus, er man søsken med andre 
troende. Og det er mye som vi både er 
lovet å få, men også er utfordret til å gi 
nettopp i fellesskapet med andre kristne. 
I dette felles løpet trenger vi å oppmun-
tres, opplæres og også utfordres. 

3. Alle som fullfører løpet, vinner. I en 
typisk idrett er det kun en som vinner. I 
løpet som disippel av Jesus er det heldig-
vis utdelelse av krans til alle som deltar 
og fullfører løpet. Paulus sier at vi skal 
løpe slik at vi skal vinne løpet. Og han 
sier at mange løpere er avholdende for 
å kunne oppnå best mulig resultat. Det 
er nok av ting på veien som kan dra oss 
bort fra fokuset og det egentlige målet 
(ironisk nok er Fokus bank hovedspon-
sor 22.september). Om vi ikke fullfører 
løpet, hvilken betydning hadde noen års 
trosliv i ungdommen for evigheten?

Til slutt et annet ord av Paulus som på-
peker den rette drivkraften i alt dette: 
«...jeg jager fram mot det for å gripe det, 
fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. 
Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv 
at jeg har grepet det. Men én ting gjør 
jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og 
strekker meg etter det som er foran, og 
jager fram mot målet, mot den seierspri-
sen som Gud fra det høye har kalt oss til 
i Kristus Jesus» (Fil 3:12-14).

Jørgen Storvoll - masterstudent ved 
Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Forts. fra side 2Søndag 9. september kl. 11.00 var 
det invitert til familiegudstjeneste 
i Brøstad kirke. En nær fullsatt 
kirke møtte oss da vi kom inn døra. 
Voksne og barn, eldre og yngre.

Prestestudent Henrik Magnus Kiærbech, 
opprinnelig fra Kvænangen, hadde ho-
vedansvaret for gjennomføringen av 
gudstjenesten, og ble hendig hjulpet av 
prost Sigurd Skollevoll når det trengtes. 
Et barn ble tatt imot i dåpen, og fikk med 
seg gode ord, velsignelse og et dåpslys 
som kan tennes hvert år på dåpsdagen 
for å minne om denne. 

Brøstadbotn barnegospels yngste med-
lemmer stilte opp, selv om de bare hadde 
hatt 2 øvelser så langt i høst, og en del av 
medlemmene var opptatt på annet hold 
denne søndagen. Sprekt gjort! Med seg 
hadde de fått Marte Røsæg Olsen som 
solist, og med sin vare og vakre stemme 

trollbandt hun oss alle. 

4-åringene i bygda var spesielt 
invitert for å få 4-års-boka, og fri-
modige gikk de fram i den fullsatte 
kirka for å få boka si. I ukene etter 

gudstjenesten er alle 4-åringene invi-
tert til 3 samlinger i kirka i bar-

nehage-tida. Disse har prost 
Sigurd Skollevoll ansvar for, 
sammen med prestestudent 
Henrik.

Etter gudstjenesten var det invitert til 
kirkekaffe, der Astrid og Geir Skoglund 
stilte med kaffe, te og hjemmelaget kake. 
Det smakte godt, og var en flott avslut-
ning på samlinga i kirka! 

BSØ

Familie gudstjeneste

Mathias C. Bakken og 
Simen R. Olsen er 

flotte «frontgutter» i 
Barnegospel. (foto: tsø)

Henriette Andersen, Silje Nupen 
Sætherskar og Estine Haraldsvik var 
med å dramatisere historien om Martha 
og Maria som fikk besøk av Jesus.  
(foto: Jens Boge)
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Brøstad kapell             Brøstad kirke

Søndag 10. oktober 1937 ble Brøstad 
bedehuskapell innviet til kirkelig bruk 
av konstituert biskop Krohn-Hansen, 
assistert av sokneprest Svendsen. Man 
antar at vel 500 mennesker overvar høy-
tideligheten.

Til 50-årsjubiléet i 1987 gjennomgikk 
Brøstad kapell en gjennomgripende re-
staurering og utvidelse. Denne medførte 
at kapellet fremstod ganske forandret 
både innvendig og utvendig. Tårnet ble 
revet for å gi plass til utvidelse i leng-
deretningen. Nytt og annerledes tårn ble 
bygd på søndre langvegg. Hovedinn-
gangen ble flyttet hit. Tilbygget ga plass 
til nytt kjøkken, menighetssal og toalet-
ter i 1. etasje, aktivitetsrom og diverse 
smårom i kjelleren og et uinnredet rom 
i 2. etasje bak galleriet. Det ble laget ny 
himling og lagt ny panel i kirkeskipet, 
dørene som kunne skille koret fra salen 
ble fjernet og benkene ble skiftet ut med 
stoler trukket i rødt stoff. Utvidelse og 
restaurering kom på ca 1,1 mill. Utvi-
delsen ble prosjektert av Ottar Holter-
mann.

I 1998 overtok Dyrøy menighet kapel-
let vederlagsfritt fra Brøstad kapell-
forening. Bygget fikk nå navnet Brøs-
tad kirke og er nå en av de to kirkene 
menigheten eier. I 2001 ble endelig det 
uferdige rommet i 2. etasje innredet og 
klar som ungdommens eget rom i kirka, 
og det ble kalt Håkonshallen. I 2005 fikk 
kirken et større orgel montert.

Den 4. januar 1920 ble det holdt møte på 
Brøstad skolehus med tanke på å oppføre 
forsamlingshus på nordre innland i Dyr-
øy. Det var enighet om at huset burde 
stå på Brøstad. Flertallet stemte for 
forsamlingshus, mens mindretallet 
stemte for kapell. 

Tre år senere ble det holdt 
generalmøte der det ble referert 

brev fra biskopen der han stilte kr 3.000 
til disposisjon dersom huset ble bygd som 
bedehuskapell. Det ble da besluttet å opp-
føre huset som bedehuskapell.

Den 11. januar 1925 holdt den valgte 
arbeidskomité møte, der den sluttet seg 

Brøstad kapell ble bygget på en tomt 
helt inntil Brøstad hjelpekirkegård. 23. 
mai 1936 ble de første spadestikkene 
satt i jorda, og året etter stod bygget fer-
dig. Kirkegårdens støpul ble revet, og 
klokken - anskaffet i 1919 - ble hengt 
opp i tårnet. Totalt kostet bygget ca kr 
11.500.

Brøstad 
kirke rom-
mer nå omtrent 160 
mennesker i kirkeskipet, et-
ter at stolrekkene ble satt på skrå 
og det ble gjort plass til å kunne gå ute 
ved veggene. Ytterligere 70 personer får 
plass når menighetssalen tas i bruk.

Sigurd Skollevoll - september 2012

til forslaget om å danne egen kirkefo-
rening. Det er denne som i dag heter 
Brøstad kirkeforening.

I 1930 ble byggekomitéen valgt. Ber-
svend Toresen Elvevold tegnet kapel-
let, og man endte til slutt opp med et 
bygg som ble 10 m bredt og totalt 24 
m langt. Koret - som kunne avstenges 
fra resten av bygget - fikk en bredde 
på 5 m, mens tårnet ble 13 m høyt 
med en grunnflate på 2,5 x 2,5 m.. 
Kapellsalen ble 11 m lang, mens re-
sten av bygget i lengderetningen var 
lesesal, kjøkken og gang. Over disse 
var det galleri med 5,5 m lengde, med 
adkomst fra gangen. Byggets høyde 
på raften ble 4 m.

Slik husker vi Brøstad kapell før 1987.
(Foto: Rikard B. Johansen)

«... står om enn tårnene faller...»
(Foto: Rikard B. Johansen)
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Brøstad kirke har følgende inventar:

• alter, formet som offeralter, kledt i rød tekstil med motiv: Guds Lam. 1937.
• altersølv: Kalk i sølv, disk og oblateske i sølvplett, og vinkanne i forsølvet 

tinn. Dette altersølvet stod opprinnelig i Steine kapell i Lofoten fra 1859-
1905. 28. januar 1905 ble Steine kapell knust i en storm, men alterutstyret 
ble reddet. Fra 1905-1937 ble utstyret brukt i Stamsund forsamlingshus. 
Ved en aftensang i Brøstad kapell 1. juledag 1937 ble altersølvet overdratt 
Brøstad kapell fra Det nordlandske kirke- og skolefond gjennom en avgjø-
relse av Hålogaland Stiftsdireksjon.

• altertavle: Trekors på alteret fra 1937, lokalt laget. Supplert med Kristusfi-
gur i tre i 1942, ukjent - trolig kontinentalt - opphav.

• alterduker: Av Andrea Lunde/Marie Johansen. 1937.
• knelebenk: trukket i rød velur. 1937
• prekestol: ny prekestol laget i tre. 1987.
• døpefont: i tre, av B. T. Elvevold. 1937
• messehakel: en rød, fra Den norske husflidsforening. 1937.
• prekestolkleder: i de fire liturgiske farger, fra Slabbinck. ca 1990.
• orgel: 6. stemmers orgel, opprinnelig bygd av Norsk Orgel- og Harmonium-

fabrikk til kapellet på Trastad Gård i Kvæfjord. Flyttet til Brøstad kirke og 
ombygd i 2005 av orgelbygger Skjalg Morfjord fra Melbu

Giverglede i 75 år
Det hviler vakre velsignelser over Brøstad kirke, båret fram av bygdas 
kvinner og menn. Velsignelser som er strikket, brodert, snekret, sådd 
og høstet, har skapt verdier som vi i dag nyter godene av. Et velsignet 
flott hus å være i for mange. 

Menneskene har gått med basarbøker og 
solgt lodd, kommet med gavebrev, ord-
net pengeinnsamlinger og gitt testamen-
terte gaver til dette huset som Dyrøy 
menighet har stor glede av.
Det store løftet med pengegaver kom 
da restaureringa startet. Oppsparte mid-
ler på 350.000 kroner var nok det stør-
ste enkeltstående beløp som ble gitt. 
Mange store og små summer gjorde 
sitt til at banklånet ble betalt raskt ned. 
Høreanlegget som kom til var en gave 

på kr 10.000.-. Dåpsfatet med mugge i 
sølvplett som står framme i koret er en 
anonym gave. Dette er noe vi kan lese i 
menighetsbladets arkiv. 
Penger, gods og gull er nok nødvendig, 
men mennesker som gir av si tid til ar-
beid og bønn etterlater velsignelser som 
varer. 
Brøstad kirkeforening, stiftet 11. januar 
1925, takker alle givere og gratulerer 
Brøstad kirke med 75 år.

ghs

Korte notiser fra Menighetsbladets arkiv...
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Se ka som skjer!
Nyheter i Brøstad kirke?
Det skjer saker og ting i Brøstad 
kirke. Til høsten er det faktisk 75 år 
siden huset var nytt og ble tatt i bruk. 
Jubileum! Det hender jo at vi óg blir 
så gamle. Da er det stas å få litt opp-
merksomhet. Og når en slik alder fei-
res, bruker vi jo å pynte og ordne oss 
til fest både deltakere og jubilant. 

Kirkeforeninga har en del midler som 
blir stilt til slik rådighet, som å pynte 
opp og gjøre huset ok til bruk. Menig-
hetsrådet som er eier av huset, har satt 
opp ei lang liste med ting de mener 
er viktige å få gjort noe med. Blant 
annet må det nytt stoff til kneleputene 
og rekkverket rundt alterringen. Det 
skal lages nye arbeidsbenker i kjel-

lerstua. I skuffer og skap må det en 
real ryddesjau til. Ny komfyr trenges 
til kjøkkenet. Stolene i kirkerommet 
skal plasseres i fiskebeinsmønster. 

Noen har kanskje sett det?
Men nå skjer det stadig små synlige, 
og noen merkelige ting her. Hvem 
gjør dette? Kirka har ei kirkefore-
ning som samler inn noen midler. 
Men hvem gjør handlingene som må 
til? Har du lyst og tid å avse?

Bli med?
Hvem er denne kirkeforeninga? Jo, alle 
som går inn og ut av kirkedøra kan være 
med her. Så her kommer vi med en opp-
fordring: Opp med hendene! Hvem vil 
være med å fikse ting og tang? Kirka 
er og til for de med nevenyttige hender. 
Alle kan noe. Ingen klarer alt. Sammen 
kan vi få de utroligste ting til å skje. Vi 
har fått gjort litt men mye venter. Og her 
er det plass til mange. Ta kontakt og gi 
deg til kjenne…

Tekst/foto: GhS

Det gjenstår enda litt arbeid med ny 
arbeidsbenk og kjøkken i kjelleren...

Alterringen bærer preg av mange års 
bruk og trenger vedlikehold...

Røykvarslere er montert i kirka...

Ka e dette?  Eller det der?

Det er også montert «panikkbeslag» på 
alle viktige utganger...

Høyttalere nede i kirkeskipet - en god 
hjelp for å høre bedre....

Under: Når stolene står slik kan vi se 
hverandre, synge sammen - da er vi ikke 
alene...
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Årets 50-årskonfirmanter

Dyrøy:
E.Øvre, L Øverli, A Sæbbe, B M Johansen, O Ner-
gård, T og O Guttormsen, S Holmen, I Nordmo, P 
L Rydningen, B og T S Østrem, L og A Ramberg, 
T I Karlsen, B Dahl, R Lillegård, P G Cruicks-
hank, R Johansen, U Jensen, A E Jakobsen, M og 
T Høgmo, P Østrem, A-T og T Svendsen, I Niko-
laisen, K Fredriksen,  S Johansen, S H Arnesen, A 
Paulsen, J og K Bertheussen, E Eilertsen, J Broks, 
A Espejord, W Melbye, E Vangen, S Nilssen, H 
Hartvigsen, I-O Nordahl, J Taylor, R B Pettersen, 
J Lillegård, A P Hind, V B Olsen, R Nikolaisen, 
O Jensen, R Ryvoll, L Danielsen, R og J Daniel-
sen, M Paulsen, G Svendsen, T Paulsen, M og H 
Nordahl, O Torsteinsen, T Nergård, F Vang, O Da-
nielsen, S Nergård, B Kvande, H Bakkejord, J og 
O Kastnes, E Hind, S Abrahamsen, J Tøllefsen, T 
M Pedersen, M Asbøl, P Bruvoll, K Lavik, D Jen-
sen, B Ryvoll, K Østrem, E L Andreassen, E Øvre, 
M Sletten, K Moen, H Lillegård, O Andersen, A 
Svendsen, J Kristiansen,  A Nergård, S Svend-
sen, N og P Myrvoll, O Olsen, P Anderassen, B 
S Hanssen, S S Jørgensen, O J Sørensen, E Hals, 
A Soini, P Cruickshank, I Mathisen, O Nygård, J 
Bolle, B Storvoll, D og A Solbakk, A Ø Skoglund, 

Bladpenger - 1. halvår

Konfirmanter bak fra venstre: Magne Johansen, Else Strøm Eriksen, Svein Arne 
Jensen, Rigmor Nygård og Steivor Moan. Foran fra venstre: Lisa Karin Vik (Sletten), 
Liv Benjaminsen (Heitmann) og Ivar Karlsen               (Foto: Stein Ivar Johnsen, idyroy.no)

For femti år sia var vi 11 jenter og 13 gut-
ter som sto til konfirmasjon i Dyrøykir-
ka. Åtte av dette konfirmantkullet, fem 
damer og 3 menn, stilte til jubileumsfest 
1. Juli i år. Vi møttes på kirkebakken før 
gudstjenesten, og noen av oss hadde ikke 
sett hverandre siden konfirmasjonen. Vi 
hadde likevel ikke store problemer med 
å kjenne hverandre igjen. For oss som 
ikke har vært i Dyrøykirka på ei stund, 
var det hyggelig å se den igjen i nyoppus-
set stand. Mangt er annerledes etter 50 
år, men  kirka og omgivelsene rundt, er 
like vakre. Presten som konfirmerte oss, 
Hunstad, sa ved en anledning, at Dyrøy-
sundet en godværsdag, var like vakker 
som Hardanger!

Hunstad var en snill og mild prest. Kon-
firmasjonsundervisninga foregikk hver 
dag i 3 uker på menighetshuset ved 

ner var med. Og heile dagen gikk med 
til konfirmasjonen. Vi var ikke heime 
før seint på ettermiddagen.

50 år etter, blei vi sterkt påminnet om 
slekters gang da det også var barnedåp 
denne søndagen. Satte stor pris på å få 
servert kaffe etter gudstjenesten. God 
tid og fin anledning til å snakke sammen 
og til å ta bilder. Konfirmantjubilantene 
fra Dyrøya hadde gått på skole i lag, om 
ikke alle i samme klasse. Hadde derfor 
også mange felles minner fra skolen. Et-
ter gudstjenesten var det trivelig å møte 
Magna Høgmo og Marit Asbøl, som 
fleire hadde hatt som  lærere. 

Etter kirka møttes vi til middag på Fox-
tail kafe i Brøstadbotn. Vi hadde mye 
å prate om, særlig damene. Men etter 

kirka. Tre av konfirmantene var ikke 
fra øya, og måtte følgelig bo heimefra 
under konfirmasjonsskolen, som det het 
den gang. 14 år og førstegangs hybel-
boer! Undertegnede var en av dem. Vi 
to fra innlandssia var klassevenninner 
og blei hybelnaboer. Det blei et trive-
lig opphold. Vi bodde hos snille, kjekke 
folk som tok godt vare på oss. Et hygge-
lig minne er en rotur, i lånt båt over til 
Skjerra, på fastlandet, for å gå på kino. 
Voksenkino må vite. Måtte overtale ki-
nomannen for at alle skulle få komme 
inn, og  det lyktes vi med.

Konfirmasjonssøndagen opprant med 
sol og fint vær. Ny kjole, ny dress og 
nye sko. Og mange av oss fikk sitt før-
ste armbåndsur til konfirmasjonen. Inn-
landsværingan ankom kirka med båt 
som ankra opp ved Holm.  Slekt og ven-

hvert kom også herrene til orde. Hus-
ket ulike ting fra konfirmasjonen, men 
mest gikk praten om her og nå, og om 
hva livet hadde brakt med seg, etter kon-
firmasjonen. God tid. Gode fortellinger. 
Skjemt og latter. Mye levd liv bak oss 
og forhåpentligvis mange gode og rike 
år foran oss.

Mange forandringer har skjedd  med oss 
og med vår heimkommune i løpet av 50 
år. Men fjellene og sundet er som før. 
Ferga er borte, og brua har gjort det en-
klere å ferdes mellom øya og fastlandet. 
Bare en av oss åtte som var tilstede på 
jubileet, er  nå bosatt i Dyrøy, men vi alle 
er nok fortsatt Dyrøværinga på innsia. 

For konfirmantjubilantene anno 2012
Steivor Moan

R Jakobsen, A-B Jensen, R og A Sætherskar, E 
Danielsen og H Nilsen

Totalt kr. 26 200,-

Utenbygds:
R Nikolaisen, I Østrem, M Skogheim, G Nordahl, 
I Bergheim, N Balstad, A Johansen, M Brenn, M 
Hansen, T Larsen, A T Bekkeli, G S Hofstad, A 
Karlsen, K Larsen, H Solstad, S Skollevoll, H 
Holtermann, O-S Larsen, S Bjørkeng, A og O Lar-
sen, A Gamst, S A Nygård, I Gudbrandsen, L T 
Andersen, R Espejord, A E Johansen, R E Dalseth, 
R S Torgersen, K A Østrem, S Bergli, O H Broks, 
R Fossen og A T Bekkeli

Totalt kr. 7 050,-

Totalt pr. 31. juli 2012: kr. 33 250,-
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DEMAS as hovedkontor er i Brøstadbotn. Gjennom nettbasert 
kommunikasjon har bedriften fra den ble etablert i 1989 vært 
uavhengig av stedstilknytning og har kontor og avdel inger i Har-
stad, Hønefoss og Russland.  Bedriften leverer produkter til inn- 
og utland. DEMAS har egen utviklingsavdeling. Gjennom inno-
vasjon og utvikling har DEMAS flere ganger kommet med nye 
oppfinnelser og nye produkter til bransjen.

Fagområder/utdanning:
• Ingeniørkompetanse i elektro, 

data, industriteknikk etc. 

• Fagbrev i tavlemontasje, elek-
tro, automasjon etc. 

• Økonomi og ledelse, interna-
sjonal handel etc. 

• Prosesskunnskap, teknisk og 
organisatorisk 

Er DEMAS din arbeidsplass i framtida?

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

              www.demas.no

TAKK og BØNN

•	 Menighetsrådet

•	 Ny	prest

•	 Kommunestyret	og	Kommunale	

etater	

•	 Lokale	bedrifter		

•	 Barn	og	ungdom

•	 Årets	konfirmanter

•	 Skolelaget

•	 Trosopplæringen

•	 Ny	liturgi	i	menigheten

•	 Elevene	på	Elvetun	skole

•	 Formiddagstreffet

•	 Samtalefellesskapet

•	 Gudstjenester	og	andre	kirkelige	

aktiviteter

•	 Dyrøy	korforening

•	 Dyrøyoktetten

•	 Brøstad	barnegospel	og	B-tweens

•	 De	som	sliter	med	sykdom

•	 De	som	har	mistet	noen

•	 Menighetens	misjonsprosjekt

Du er hjertelig velkommen til 
samtalefellesskap høsten 2012.

Samlingene er til vanlig i 
Brøstad kirke kl. 19.30

11. oktober - Temakveld
«Bønnesvar»

1. november - Temakveld
«Salmenes bok»

22. november - kl. 18.00
«Internasjonal (jul)aften» 

Juletradisjoner, julesanger og julemat 
fra flere land.

13. desember - kl. 19.00
Mørketidsgudstjeneste

v/prost Sigurd Skollevoll

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.
Det blir satt opp et tema for hver sam-
ling, men det er også rom for å samtale 
om det den enkelte er opptatt av.  Man 
kan delta på ei eller flere samlinger. 
Tema kunngjøres på brosjyrer og på 
www.dyroy.kommune.no. 
Følg med!

Velkommen! 
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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

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.    Karleir
(leir for mannfolk i alle aldre) 

For mer informasjon, 
ta kontakt med Charles Taylor 

tlf. 404 15155 eller Inger-Johanne 
Larsen tlf. 928 31182

Velkommen på leir!

FORMIDDAGSTREFF 
Høsten 2012

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

Brøstad kirke, en torsdag i 
måneden kl. 10.30

Du er hjertelig velkommen:

Torsdag 11. oktober, 
1. november, 22. november og 

13. desember
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Dyrøy Omsorgssenter,
Andakter - Høsten 2012

Torsdag 4. oktober kl. 16.30  
Andakt v/John Taylor

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

Torsdag 8. november kl. 16.30 
Andakt v/John Taylor

Torsdag 22. november kl. 16.30
Andakt v/Rolv Bruun

Torsdag 6. desember kl. 16.30 
Gudstjeneste m/nattverd  

v/seniorprest Rolv Bruun. Ofring: 
Bibelleserringen

Torsdag 20. desember kl. 16.30  
Andakt v/John Taylor

Alle hjertelig velkommen!

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

07. oktober – 19. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl 11.00
Høymesse v/prost em. 
Oddmund Brundtland
Ofring: Blå Kors

14. oktober – 20. s. i treenighetstiden
Kastnes bedehus kl 11.00
Høymesse v/seniorprest Rolv Bruun
Ofring: Menneskeverd

21. oktober – 21. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl 11.00
Høymesse v/prost em. 
Oddmund Brundtland 
Musikkinnslag av Blanke Messingen
Ofring: Tv-aksjonen – Amnesty International

28. oktober – Bots- og bønnedag
Dyrøy kirke kl 11.00
Familiegudstjeneste 
v/prost Sigurd Skollevoll. 
Sang av B-tweens
Utdeling av bibler til 11-åringer
Ofring: Brøstadbotn Barnegospel

04. november – Allehelgensdag
Brøstad kirke kl 11.00
Festgudstjeneste v/biskop Per Oskar 
Kjølaas, prost Sigurd Skollevoll 
Sang av Dyrøy korforening og 
Brøstadbotn Barnegospel.
«Brøstad kirke 75 år!»
Ofring: Brøstad kirkeforening

11. november – 24. s. i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

17. november - lørdag
Brøstad kirke kl 19.00
Ungdomsgudstjeneste v/prost 
Sigurd Skollevoll og Skolelaget.
«Brøstad Camp!»
Ofring: Norges Kristelige Student- og 
Skoleungdomslag - region nord

18. november – 25. s. i treenighetstiden
Moen bedehus kl 11.00
Høymesse v/seniorprest Rolv Bruun
Ofring: Moen bedehus

25. nov. – Domssøndag/Kristi kongedag
Brøstad kirke kl 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Menighetsfakultetet

02. desember – 1. søndag i adventstiden
Brøstad kirke kl 18.00
Lysmesse v/seniorprest Rolv Bruun 
og konfirmantene
Ofring: IKO–Institutt for Kristen Opp-
seding

06. desember – torsdag
Dyrøy omsorgssenter kl. 16.30
Gudstjeneste m/nattverd 
v/seniorprest Rolv Bruun
Ofring: Bibelleserringen

09. desember – 2. søndag i adventstiden
Brøstad kirke kl 11.00
Høymesse v/seniorprest Rolv Bruun
Ofring: Soltun Soldatheim

13. desember – torsdag 
Ute ved Dyrøy omsorgssenter kl 19.00
Mørketidsgudstjeneste 
v/prost Sigurd Skollevoll, konfirmantene, 
samtalefellesskapet og Blanke Messingen 
Ofring: NMS – menighetens misjons-
prosjekt

16. desember – 3. søndag i adventstiden
Brøstad kirke kl. 18.00
«Julekonsert» med 
Dyrøy korforening, Brøstadbotn barne-
gospel, Dyrøy kulturskole, Oktetten og 
Blanke Messingen

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!

TAKKEANNONSER

En stor takk til dere alle som har deltatt 
og støttet oss etter Paul Sørensens  bort-
gang. Vi har satt stor pris på alle hilsner, 
klemmer, blomster og fine ord. Takk til 
dere som kom og var sammen med oss 
den dagen Paul døde.

Hallgerd med familie

Takk til Oddvar Moen!
Jeg vet ikke hvor lenge Oddvar Moen 
har vært med i teamet som har andak-
ter på Dyrøy Omsorgssenter, men det 
må være mange år. Men nå har han 
meddelt at det er på tide å gi seg, så 
andakten på torsdag 27. september 
blir den siste han holder på Omsorgs-
senteret. Jeg vil derfor med dette få 
takke Oddvar Moen for hans lange, 
gode og trofaste innsats som andakts-
holder! 

sisk
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INFORMASJONSBLAD

  SLEKTERS GANG

Døpte

DYRØY: 
17.06  Iver Storvoll -  tilhører Ås
01.07  Jakob Nikolai Bertheussen
01.07  Linnea Sophie Christiansen
01.07  Leonora Øvre Espnes -  tilhører Tromsø
29.07  Emrik Nygård
02.09  Ida Johannessen Varvin – tilhører Oslo

DYRØY: 
28.07  Rakel Jensen og Jan Fredrik Leibnitz – tilhører Oslo

Døde

DYRØY: 
30.06  Paul Andreas Sørensen   f. 1926
01.07  Hagrund Johanne Nordhus  f. 1915
26.07  Odny Magdalene Nygård   f. 1922
30.07  Ester Rebekka Leanna Eriksen  f. 1922

Vigde

Midt i vår verden

Midt i vår verden, her hvor vi bor, står et bygg som et tegn på vår tro.
Lyset og mørket, himmel og jord, møtes her i en levende bro.

Midt i vår verden, her hvor vi bor, reiser tårnet seg opp som en mast.
Skipet og teltet, folk underveis. Vi har funnet en plass for vår rast.

Midt i vår verden, her hvor vi bor, er et rom for vår lovsang og bønn.
Gud er vår skaper. Vi er hans folk, vi blir frigjort ved Kristus, Guds Sønn.

Midt i vår verden, her hvor vi bor, kommer Kristus som morgenens gry.
Vi er hans kirke, vi er det bygg som han reiser på ny og på ny.

Norsk Salmebok nr 693, v. 1, 2 ,5 og 7
Tekst: Arne E. Sæther 1979


