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Ny adresse
De aller fleste har vel vært på flyttefot en eller flere ganger i løpet av livet? Og i 
alle fall hjulpet til når noen kjente skulle flytte fra en bolig til en annen? Det er mye 
slit med et slikt flytteprosjekt, med pakking og bæring, rydding og vasking. Forhå-
pentligvis er det ikke mange tunge tin g, slik som piano eller svære boksamlinger 
det må flyttes på! Og skal det i tillegg flyttes langt, må som oftest profesjonell hjelp 
innleies. Men når styret er over, er resultatet som ønsket: Noen har flyttet inn på ny 
adresse, med alle de forventninger dette innebærer! Og alle som stilte opp frivillig 
og tok i et tak, takkes hjertelig.

Det var noe helt annet med den forflytningen som foregikk på keiser Augustus´ tid 
i løpet av det tidsrom da Kvirinius var landshøvding i Syria. Riktignok var Josef og 
Maria på tur sørover fra Nasaret til Betlehem, og turen var både slitsom og lang - 
især for ei vordende mor. Men turen var ikke frivillig. Den var beordret av keiseren. 
Og da de to reisende trengte overnatting og fødselshjelp, var det knapt noen som 
stilte opp. Det fantes bare en avglemt stall å by på. Og der ble han lagt i et krybbe-
rom, gutten som ble født. Mer fryd var det ikke derom.

Men samtidig finnes det et likhetstrekk mellom disse to forflytninger som kan ta 
pusten fra oss: Jesusbarnets fødsel betyr at Gud fikk en adresse på jorden! Julen for-
teller at Gud bestemte seg for å gå inn i menneskenes verden og bli en han ikke er: 
Et dødelig menneske - et lite, sårbart barn. Fra en side sett fortoner dette seg som 
guddommelig galskap. Men at Jesus fikk adresse på jorden var et planlagt og øn-
sket resultat av Gud Fader selv. Gud er her sammen med oss og deler våre kår! Og 
Jesusbarnet skulle vokse opp til moden mann og gjøre den gjerning bare han kunne 
gjøre. Og det var at han åpnet veien til himmelen for oss.

Denne veien er ikke ødeleggelsens vei. Derfor ble den himmelske hærskare som 
kunne banet vei for Jesus og fått alle til å stille opp i geledd og sørget for all ver-
dens komfort til ham, parkert på sidelinjen og fikk kun synge et «Ære være Gud i 
det høyeste» på markene utenfor Betlehem med noen få, vettskremte gjetere som 
tilhørere.

Det var bare underet som fikk råde den første julenatt. Så enkelt og stille kom Gud til 
vår jord, for at Frelseren skulle få rom iblant oss og skape himmelsk fred på jorden.

Sigurd Skollevoll, prost i Senja
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«Vinterfuru»

Foto:
Arne Ivar 
Hanssen

Lyset skinner over jord
og lyset fortsetter å skinne over Menighets-
blad for Dyrøy. Vi fortsetter å gi ut vårt me-
nighetsblad som gleder utrolig mange der 
ute. Takk for all økonomisk støtte! De som 
venter på en oversikt over bladpenger, må 
dessverre smøre seg med tålmodighet. På 
grunn av omlegginger til et nytt regnskaps-
system i kommunen, vil vi ikke ha en over-
sikt over hvem som har gitt hva før påske. 
Inntil da; God jul alle sammen! 

«Jesus sier: Jeg er verdens lys, den som 
følger meg, skal ikke vandre i mørket men 
ha livets lys.»

Så nærmer den seg, den tiden av året som 
for mange er den fineste tiden, men som for 
mange er den mørkeste og vanskelige. Sola 
daler, bladene er falt av trærne, elgen kom-
mer etter hvert ned fra fjellene, vinterdekke-
ne er på, og det er blitt frost i marka. I tillegg 
er det mange urovekkende nyheter i media. 

Årets sommer kan en snakke lenge og vel 
om. Høsten så langt har vært nydelig og 
mild. Vi har mye å være takknemlig for. 
Ikke minst kan vi være takknemlig for at vi 
har det bedre enn de fleste. Her nylig fikk 
vi påminninga i TV-aksjonen for Kirkens 
Nødhjelp, der fokus på at vann er viktig - 
vann for hele verden! 

Samtidig skal vi huske at det også i «verdens 
rikeste land» ikke er alle som har det like 
godt, ikke materielt sett, men kanskje psy-
kisk i sitt indre. Derfor anbefaler jeg på det 
sterkeste alle dere å favne lyset og håpet opp 
mot den kommende høytiden, juletida. Det 
er håp tross alt. Selv om det kan høres van-
skelig ut akkurat nå. 

Englene sier det, midt i den mørkeste tida, 
som i en av de mest kjente julesangene, Dei-
lig er jorden: 

Fred over jorden, menneske fryd deg, oss er 
en evig frelser født! 

tae
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Familiegudstjenester
   med  dåpsopplæring

Med armer og bein i alle retninger synger 4- og 5-åringene «Når det 
stormer, når det stormer, når det stormer rundt omkring. Hei!» 

Som en del av trosopplæringen i Dyrøy 
menighet, fikk 4-åringene utdelt «Min 
kirkebok 4» (med påfølgende klubbsam-
linger i kirka) og 5-åringene fikk DVDen 
«Kirkerottene». Dette skjedde på familie-
gudstjeneste 21. september i Brøstad kir-
ke. Menighetspedagogen og soknepresten 
skapte en fin ramme rundt utdelingen, og 
ungene fikk «prøvekjøre» noen av sange-
ne sammen med menigheten. 

På familiegudstjensten 12. oktober fikk 
6-åringene «Min kirkebok 6». Denne 
gangen hadde vi også besøk av Brøs-
tadbotn Barnegospel som opptrådte med 
flott sang. I gudstjenesten fikk alle være 

med på bønnevand-
ring hvor vi kunne 
gi en gave til me-
nighetens misjons-
prosjekt - NMS, 

tegne eller skrive ned en bønn, tenne lys 
og skrive navnet vårt på en lapp som ble 
hengt opp i en hjerteform på alterringen.

tsø

... og full fart ned til mamma for å vise 
fram...
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7 flotte sangere i Brøstadbotn Barnegospel: Fra vestre Benedicte 
Ramberg Kristoffersen, Henriette Andersen, Mia Rasmussen, 
Victoria Langaune, Astrid Marie Nergård, Hermine Gabrielsen 
og Veronje Iversen Johansen.

3 glade mottakere av «Min kirkebok 6», første-
klassingene Kaja Andersen Myhrstuen, Marius 
Aleksander Andersen og Hermine Guttormsen 
Gabrielsen, godt ivaretatt av sokneprest Thor-
Arne og menighetspedagog Christina. 

Dåpsopplæringen i Dyrøy

Her er et kort sammendrag av 
tilbudene menigheten gir til 
våre barn og unge:

0-1 år:  Dåp
2-3 år:  Undringssamling
4 år:  Min kirkebok 4  
5 år:  Kirkerottene - DVD
6 år:  Min kirkebok 6 
8 år:  Påskevandring i kirka
9 år:  Tårnagenthelg i kirka 
11 år:  LysVåken - helg med  
 overnatting i kirka
13 år:  Juniorkonfirmasjon
15 år:  Konfirmasjon
14 år+:  Ungdomscafé/
 SkolelagFoto: Trygve S. Østrem og Geir Skoglund
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Troshistorier fra Kina og Eritrea
av Ragnvald Storvoll  (foto: Trygve S. Østrem)

Segid fra Eritrea og Huang fra Kina fortalte på Samtalefellesskapet 
23. oktober hvordan det er å være kristen i sine hjemland. Det ble en 
god og sterk kveld i Brøstad kirke for de 25 som var samlet der.

To unge, blide menn flyttet i høst til 
Dyrøy. De har flere fellestrekk; begge 
er sivilingeniører, masteren har de tatt 
på høgskolen i Narvik, og begge har 
fått jobb på Demas AS. Der slutter fel-
lestrekkene. Eller, vent litt - begge har 
mange godord å si om ledelsen og an-

satte på sin nye arbeidsplass – og også 
hvordan lokalbefolkninga i Dyrøy har 
tatt dem imot. 

Ingeniørene kommer fra hver sin ver-
densdel. Segid er oppvokst i Eritrea, et 
land på Afrikas horn, nordøst i Afrika 
med like stor befolkning som Norge. 

Segid er fra Eritrea og fortalte litt om 
kristendommen i hjemlandet. Faktisk kom 
kristendommen til Erirea allerede år 300 
e.kr. - lenge før Olav den Hellige fikk den 
inn i våre norske lover.
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slør og vi møter til gudstjeneste om natta 
etter kl. 3-4.
Segid håper å få sin kone og datter på 
vel et halvt år hit til landet. Disse bor nå 
i Etiopia. 

Landet grenser til Sudan i nordvest, Eti-
opia i sør, Djibouti i sørøst og har en 
kystlinje mot Rødehavet. I Eritrea er 50 
% muslimer og 50 % kristne. 

Huang er fra Kina. Folkerepublikken 
er det største landet i Øst-Asia og ver-
dens mest folkerike land. Her bor 20 % 
av verdens befolkning. Antall kristne i 
Kina øker kraftig.

Segid tok oss med til Eritrea. På sin fri-
modige og trygge måte startet han med å 
synge en sang fra hjemlandet. Forskjel-
lene fra hans hjemland til Norge er store. 
I Eritrea tar en av seg skoene når en går 
inn i kirka, kvinnene dekker hodet med 

I Kina er det vanskeligere å praktisere 
sin tro. Det har Huang fått erfare. Da 
han ble kristen i 2009, og ble aktivt med 
i kristent studentarbeid, møtte han utfor-
dringer både hos medstudenter, politiet 
og også hjemme i egen familie. Likevel 
har han holdt fast på sin kristne tro, noe 
familien etter hvert har måttet akseptere.
 
Vi takker Segid og Huang for at de del-
te sine historier. Dere kan treffe dem på 
sjakkvelder på biblioteket, på butikken 
eller i menigheten. De vil gjerne bli 

kjent med flere i Dyrøy. 

Ta godt imot våre nye innbyg-
gere, og husk dem i bønn. 

Huang er fra Kina og studerte i Tianjin, 
ikke langt fra Beijing. Huang ble kristen 
i 2009 og tok utgangspunkt i forholdene 

for kristne i Kina.
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Fra Moen skolehus til Moen bedehus. Utallige basarer, gudstjenester, 
søndagsskoler og begravelser har vært gjennomført her. De siste 85 
år har huset fungert som bedehus. Under krigen viste også Wehrmacht 
interesse for huset...

Søndag 23. september 1928 blei Moen 
bedehusforening stiftet i et folkemøte på 
Ungdomshuset på Espenes. Likeså ble 
lovreglene (som en komité forut hadde 
utarbeidet på 14 paragrafer) opplest og 
vedtatt. Det tegnet seg 41 medlemmer 
på dette møtet, så det kan tyde på at fol-
ket sluttet opp om foretaket. 

Generalforsamling ble holdt den 30. 
september 1928 på Moen skolehus. Det 
ble valgt et styre som besto av følgende 
personer: Sigurd Moen, Konrad Lavik, 
Sverdrup Haug, Sakarias Wangberg, 
Hansine Johnsen, Emelie Ferdheim og 
Carl Espenes. Til formann ble valgt Si-
gurd Moen, til nestformann Sakarias 
Wangberg. Til kasserer Paul Hansen 

og til revisorer Sverdrup Haug og Oluf 
Wangberg. Som eldsteråd ble valgt Paul 
Hansen. 

Den første sak som ble behandlet var 
innkjøp av Moen skole til bedehus, og 
resultatet av avstemminga var at 11 
personer stemte for innkjøp av skolen, 
mens 3 stemte for nybygg. Det ble satt 
en høringsfrist på fjorten dager for de 
som ikke var tilstede på generalforsam-
lingen. Da høringsfristen var omme, var 
det ingen som hadde noen innvendinger 
mot forslaget. 

I styremøte 16. okotber 1928 ble det 
vedtatt å gå til innkjøp av Moen skole 
til bedehus på følgende betingelser: På 
forlangede av Tranøy herredsstyre kr. 

«Gudshuset 
i bygda»

Moen bedehus
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2 300,- kjøpes Moen skole til bedehus 
med ovn og uthus. Kjøpesummen skal i 
sin helhet gå til oppførelse av nytt inter-
natbygg på Espenes. Følgende personer 
fikk fullmakt til å avgjøre handelen med 
Tranøy herredsstyre: Sakarias Wang-
berg og Sverdrup Haug. 

Den 31. august 1929 ble Moen skolehus 
kjøpt av Tranøy kommune til bruk som 
bedehus på Moen. Samme dag ble kjø-
pekontrakt underskrevet av begge par-
ter. Kjøpesummen skulle utelukkende 
brukes til innkjøp av material til den nye 
skolen og kjøpesummen skulle utbetales 
etter som bygget skred fram. I kontrakten 
ble det også vedtatt at kommunen hadde 
rett til å benytte bedehuset vederlagsfritt 
til skole til nyskolen var ferdig. Kon-
trakten var undertegnet av Ordfører Ole 
S. Solbø på vegne av kommunen, og av 
Sverdrup Haug og Sakarias Wangberg på 
vegne av bedehuset. 

I styremøte 5.10.1929 ble det vedtastt å 
gå til innkjøp av materialer som skulle 
brukes til benker (noen av disse benkene 
finnes enda). Arbeidet skulle settes ut på 
anbud. To mann skulle forestå innkjøp: 
Carl Espenes og Emil Moen.

I styremøte den 6.10.1930 ble det be-

hete EBENESER (Hittil har Herren hjul-
pet), og samtidig ble det vedtatt å søke 
om å få kople seg til en vannledning til 
naboeiendommen. 

Bedehuset har vært brukt til møter, ba-
sarer, gudstjenester, søndagsskole og 
begravelser helt siden det ble kjøpt. Det 
har fungert som et «Gudshus» i bygda, 
og det håper vi skal fortsette. 

Til slutt en fortelling fra krigens dager: 
Det var kommet beskjed fra myndighe-
tene at huset skulle rekvireres av tys-
kerne (Wehrmacht), for innkvartering 
av personell. De troende hadde jevnlig 
bønnemøter med bønn om at så ikke 
skulle skje. Så kom dagen da pedellen 
(vaktmester) fikk beskjed om å åpne hu-
set for en tysk offiser som skulle se på 
det. Pedellen åpnet døren inn til møte-
salen, og offiseren i sin nypressede uni-
form og nypussede støvler, steg inn. 
Men han kom bare såvidt inn døren, 
da han bråsnudde og sa noe som pedel-
len oppfattet som: For kaldt! For kaldt! 
Men, kanskje det skulle vært Sakralt han 
mente(?). Bedehuset ble iallefall ikke 
rekvirert av tyskerne - til stor glede for 
bygdas befolkning. 

av Oddvar Moen
foto: Thor-Arne Ervik

sluttet å fastsette leie for 
kommunen (for skole) fra 
januar 1931 til 1. juli 1931. 
Leien fastsettes til kr 10,-. 
På årsmøtet 10. januar 1932 
ble det vedtatt at huset skulle 

Til høyre: Oddvar Moen 
og avdøde Per Østrem har 
drevet mye snekring og ved-
likehold på bedehuset.
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Konfirmantene 2015
Søndag 7. juni 2015 er det igjen klart for konfirmasjon i Dyrøy kirke. På 
gudstjenesten 7. september ble årets konfirmanter i Dyrøy presentert. 

En flott gjeng på 13 konfirmanter var 
klar for å være med på konfirmant-
opplegget og menigheten ble opp-
fordret til å være med i forbønn for 
konfirmantene. På neste side finner 
du navn på konfirmantene, - be gjer-
ne konkret for hver enkelt ungdom.

Under: Christina Becker og Thor-Arne Ervik (i midten) sammen med årets konfirmanter 
i Dyrøy. Fra venstre: Kristin Karlsen Storteig, Oda Røsæg Olsen, Ida Johanne Jensen, 
Amine-Sofie Jakobsen,  Henriette Brønnestad Sætherskar, Evelyn Charlotte Johansen, 
Finn Gunnar Nylund Bergheim,    Kenn-Richart Kristiansen, Petter Gamst Aspenes,  
Odd Helge Kristiansen, Øyvind Stokkland (skjult), Ronny Larsen Storvoll og Benjamin 
Broks.  Maja Sofie Uleberg var ikke tilstede på presentasjonen.  (foto: Trygve S. Østrem)

Matt 7,7-8: 
«Be, så skal dere få. Let, så skal dere 
finne. Bank på, så skal det lukkes 
opp for dere. For den som ber, han 
får, og den som leter, han finner, og 
den som banker på, skal det lukkes 
opp for.»
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Følgende 9.-klassinger deltar på konfirmantopplegget dette skoleåret:

Petter Gamst Aspelund
Finn Gunnar  Nylund Bergheim

Benjamin Broks
Amine-Sofie Jakobsen

Ida Johanne Jensen 
Evelyn Charlotte Johansen
Kenn Richart Kristiansen

Odd Helge Kristiansen
Oda Røsæg Olsen
Øyvind Stokkland
Krisitin Storteig

Ronny Larsen Storvoll
Henriette Brønnestad Sætherskar

Maja Sofie Uleberg
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Ringesystem til Brøstad kirke
Tekst og foto: Arne Ivar Hanssen

Brøstadbotn sanitetsforening har gitt elektrisk ringemotor 
med styringssystem i gave til Brøstad kirke.

Det er en gave mange vet å sette pris 
på. Anne Larsen fungerer som frivillig 
kirketjener mens stillingen står vakant. 
Nå slipper hun å gå opp i tårnet og dra 
i tauet — fire ganger for hver gudstje-
neste. 
– Jeg er enormt takknemlig. Ikke minst 
siden dette er en stor gave: Et slikt sys-
tem koster 120 000 kroner, det er dyrt, 
men det er så nyttig. Jeg er virkelig 
stolt over Sanitetsforeningen som gjør 
noe slikt, forteller hun. 

Listen over hva Sanitetsforeningen har 
bidratt med i årenes løp i Dyrøy er lang. 
For å nevne noe: Trygghets-alarmer til 
de eldre, flaggstang, vev, høvelbenk 
og arbeidslamper til sykehjemmet. 
Sammen med Kastnes var Brøstadbotn 
sanitetsforening med og samlet inn 
penger til handicapbuss til kommunen, 

deretter også carport 
til bussen. Men det største økonomiske 
løftet var helsebadet. Det kostet over én 
million, og pengene måtte samles inn i 
en 10-års periode sammen med Kastnes 
og Espenes. Det var en stor dag da ba-
det åpnet i 1994. 

Anne viser frem hvordan nye kabler er 
kommet til i klokketårnet. Tauet, som 
var i bruk inntil ringemotoren ble mon-
tert i august, henger fremdeles. Men nå 
har det ingen funksjon. 

– Det er en liten kunst å ringe godt. Når 
det etter gudstjenesten skal være tre 
ganger tre slag, er det kun kolben som 
skal røre seg, ikke selve klokka. Kan-
skje vi kan håpe på at det også blir en 
slik ringemotor i kirka på Dyrøya etter 
hvert. 

Anne Larsen ved 
kontrollpanelet 
for det nye rin-
geanlegget. Her 
er det meste for-
håndsprogram-
mer t ,  3 - s lag , 
9-slag, kiming 
m.m. - kanskje 
hun snart kan be-
stemme når pre-
sten skal slutte å 
preke?
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– På julaften, når det er høytidsringing, 
ringes det i én time mellom klokken 17 
og 18. Jeg har aldri vært med på det, 
men det er et tungt arbeid — og slitsomt 
for den som drar! På øya pleier det å 
være to som skifter på å ringe. 

Nå er alt forprogrammert inn i et Apollo 
II styringsur som kan styre ulike appli-
kasjoner. En medfølgende fjernkontroll 
gjør at den som skal starte ringingen, 
selv kan sitte i kirkerommet. Du trenger 
ikke forlate benkeraden mot slutten av 

gudstjenesten 
for å ta på deg 
hørselsvern, klatre 
opp i tårnet og klargjøre 
ringingen. Et slikt apparat 
letter kirketjenerjobben 
enormt. 
Larsen håper noen vil 
søke på den 20 prosent 
store stillingen som me-
nigheten har lyst ut. 

– Det er en super måte å 
komme i kontakt med folk 
på. De fleste søndager er 
det kirkekaffe, og det er da 
man kommer i prat med 
folk, forteller Anne. 

Selv husker hun fra oppveksten på Dyrøya 
og besøk hos besteforeldrene som bodde i 
bakken ned mot Mikkelbostad. 

– På julaften når det nærmet seg klokka 
fem, pleide bestefar å si at vi kunne kle 
på oss og gå opp på Hamneskaret, for 
derfra kunne vi høre kirkeklokkene fra 
Holm. 

– Det er et så godt minne. Da var det fyr 
i ovnen i storstua, og da luktet det alltid 
så spesielt, for de hadde svertet ovnen til 
jul. Og senere, da vi kom inn i storstua, 
var juletrelysene tent, og øynene på oss 
unger var så store som tinntallerkner!

I Dyrøy kirke må nok Anne 
Larsen bruke gammelmåten 
også denne jula, men det er 
et stort ønske om at en også 
her bare skal kunne trykke 
på fjernkontrollen hver 
gang klokkene skal ringe.
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Nye skikker, gammel tradisjon

Juletradisjonene våre er eldre enn du tror. Og mer hedensk.
Av Arne Ivar Hanssen og Thor-Arne Ervik (Ill. fra wikipedia)

Selv ordet jul vet vi faktisk ikke helt 
opprinnelsen til. I gammelnorsk finner 
vi ordet «jól», og de fleste henviser til 
finsk, hvor «joulu» betyr fest eller høy-
tid. Den moderne formen «jul» har vi 
fått fra dansk. 

Opprinnelig var midtvintersmarkerin-
gen en hedensk fest: Solfesten, Sol In-

victus, eller vintersolhverv, 
finner vi også i Romerriket, 
og mye av bakgrunnen lig-
ger i vår egen geografi. Det 

gir seg spesielt utrykk i den 
felles skandinaviske beteg-
nelsen «jul», som kommer 

fra det norrøne «jóla-
blot», en gammel offer-
fest som var datert hvert 

år til 12. januar, nem-
lig de gamle vikin-
genes midtvinters-
fest. Derfor er det 
et paradoks at 
man inntil nylig 
i offentlig krist-

ne land som 
Danmark , 

Sverige og 
Norge i 

ju l e -
h ø y -
t iden 

nettopp bruker det norrøne ordet for jul. 
Kontrasten blir fullendt med hva andre 
land kaller denne viktige høytiden. I 
England og USA har man fortsatt Chris-
tmas, altså kristmesse, mens man forså-
vidt i USA av flerkulturelle hensyn ofte 
sier Happy Holidays. I Frankrike he-
ter det «Noël», i Tyskland «Weinacht», 
mens det i Italia heter «Natale» – sist-
nevnte med henvisning til Jesu fødsel. 

I dag er julefeiringen knyttet til Jesu 
fødsel og den kristne religionen. Frem-
deles er det ulikheter på kalenderen som 
gjør at man vektlegger julefeiringen for-
skjellig mellom kirkene i vest og øst. 
Den Romersk-Katolske og den Luther-
ske feirer jul 25. desember, i øst, hos De 
Ortodokse Kirker i Russland og Hellas, 
feires jul fra Hellige Tre Kongers dag 
den 6. januar. 
 

Primstaven var kalenderen før i tiden, 
og den tok utgangspunkt i produksjons-
året, som igjen rettet seg etter naturens 
sykluser. Her nordpå har vi for eksempel 
torskens vandring, og Lofotfisket har vi 
hatt lenge før det ble kjent i historisk tid. 
Samtidig har vekslingen mellom lys og 
mørke vært et viktig element for ritene 
våre. 

Til venstre: Vi kjenner til juletre fra 
tysk område på 1500-tallet, og i 1820 
blir det første gang omtalt i Oslo. Først 
fra rundt 1900 ble det vanlig over hele 
landet.
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Når sauene ble tatt inn, var det 
slaktetid, og nyretalgen ble 
brukt til å støpe lys. Hvor lenge 
vi har hatt dyrehold i nord, vet 
vi ikke, men indikasjoner tyder 
på at dette var før år null. Før 
det brukte folk tranlamper. Sel 
og havdyr med spekk ga lys til 
landboerne. Dermed kommer 
vi inn på den tradisjonelle vin-
terfesten, den som etter hvert 
ble til vår moderne jul. Til jul 
pynter vi med rødt. Og hvor-
for det? Den liturgiske fargen 
i kirken for advent er fiolett, 
kristmesse, eller jul, er hvit. 
Bare Stefanusdagen 2. juledag 
er rød, til minne om det første 
martyrdrapet. 

Kan hende har den folkelige 
bruken av fargen rød i jula et 
like brutalt opphav. Bakgrun-
nen er uviss, men det kan ha 

å være snill mot småfuglene. De onde 
maktene var forbundet med mørketiden, 
og før satte man halmnek på taket for at 
åsgårdsreia skulle dra forbi. 

Samtidig er halmen et urgammelt frukt-
barhetssymbol. Den er fra kornet som 
gir liv, og neket blir siste lån av den liv-
givende avlingen. I dag setter vi opp nek 
for å mate fuglene, men at man i tidli-
gere tider brukte dyrebar mat kun til det 
formålet, er lite trolig. 

Det er heller ikke tilfeldig at det nettopp 
er halm som er materialet for mange av 
julebukkene som ofte settes frem når ad-
venten kommer. Men også den fungerte 
opprinnelig som beskyttelse – mot den 
virkelig farlige bukken. I skikken med 
julebukk er det ny og gammel tradisjon 

med det tradisjonelle vinterblotet å 
gjøre. Samtidig er også det røde blodet 
symbolet på liv. Dermed ligger det også 
noe forsonende over det hele. Akkurat 
når det er på det mørkeste, har vi det 
røde som symboliserer livet. 
Når arbeidet kunne være farlig på både 
hav og land, var det marginale forskjel-
ler som skilte mellom suksess og ulyk-
ke. Jærtegn ble tolket. Ritualene rundt 
lysestøpingen var mange. Støpingen 
skulle foregå på voksende måne, og et-
ter den 25. november. Det skulle være 
fint vær, folk skulle helst være i godt 
humør, og julelyset var en indikator for 
neste år. Lys var beskyttelse mot mørket, 
for i desember var mange krefter sluppet 
løs. Vår tradisjon med å sette opp nek til 
jul, har nok dypere opphav enn bare det 

Over: Ritualene rundt lysestøpingen var mange. 
Støpingen skulle foregå på voksende måne, og etter 
den 25. november. 
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som møtes. I dag kler ungene seg ut og går fra dør til dør med en kurv og synger 
julesanger. Den gamle julebukken var imidlertid en forestillling om en geitebukk 
som kom ned til gården for å kontrollere at alt var i orden. Sørpå har de bevart litt 
av denne tradisjonen. Her tar de på seg en geitebukkmaske for å skremme. Og over 
hele landet sier man gjerne at man ikke skal ferdes ute 1. juledag, for da er julebuk-
kene ute.  

Julens mest kjente folkloristiske skikkelse er julenissen. Også han med broket og 
til dels dubiøs fortid. Først har vi Sankt Nikolaus, den snille biskopen som gikk 
rundt og ga gaver til barna. Etter han har vi Nilsmesse 6. desember. Hollenderne tok 
St. Niklaas med seg til Amerika. Der ble han til Santa Claus og fikk på 1800-tallet 
den fremtoningen vi forbinder han med. Deretter har vi den tyske julenissen, der 
Weihnachstmann, og han er kontrollør! Han skal passe på at alt er i orden og har gått 
riktig for seg. Og til slutt har du den lille fjøsnissen. Vaktmesteren vår. Den aller før-

ste som tegnet en slik tuftekall, eller gårdvar, var sven-
ske Jenny Nystrøm på 1920-tallet. Den lille nissen 
gikk etter hvert inn i en nasjonalistisk tradisjon. 
Til dels ufortjent.

Han forbindes ofte med grå vadmelsklær – og rød 
lue. Men den røde lua, som under 2. verdenskrig ble 

et protestsymbol sammen med bindersen, er egent-
lig frygisk. Frygerne var et folk i Tyrkia som 
gikk rundt med slike røde luer lenge før år 
null. Den røde lua ble igjen tatt opp som et fri-
hetssymbol under den franske revolusjonen, 

og på 1800-tallet ser vi at lua er blitt symbol 
for vår nasjonalisme. 

Til slutt har vi juletreet. Akkurat det er ingen gam-
mel tradisjon. Vi kjenner til juletre fra tysk område 
på 1500-tallet, og i 1820 blir det første gang omtalt 
i Oslo. Først fra rundt 1900 ble det vanlig over hele 
landet, men en avart finner vi et godt stykke tilbake 
i tiden. Igjen handler det om å beskytte seg mot det 

onde. Fra Setesdal kjenner vi tradisjonen med å male 
blod over døra som beskyttelse. I Tyrkia var det vanlig 

å mure inn et steinøye over døra, for det holdt all ondskap 
borte. Men juletreet, på samme måte som å ta einer inn i 

Over: Julenissen 
forbindes ofte med grå 
vadmelsklær – og rød lue. 

huset før, symboliserer kanskje mest livet. Igjen handler 
det om å feire lyset og det som skal spire til våren. 

Og det er jo en god påminnelse når vinteren er på sitt al-
ler mørkeste. 
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DEMAS a.s. hovedkontor er i Brøstadbotn. Gjennom nett-
basert kommunikasjon har bedriften fra den ble etablert 
i 1989 vært uavhengig av stedstilknytning og har kontor 
og avdel inger i Harstad, Hønefoss og Russland.  Bedrif-
ten leverer produkter til inn- og utland. DEMAS har egen 
utviklingsavdeling. Gjennom innovasjon og utvikling har 
DEMAS flere ganger kommet med nye oppfinnelser og 
nye produkter til bransjen.

Kirkevergen informerer:    Ledige stillinger i Dyrøy sogn

av tjenester fra organister i ulike kommuner 
som tar enkeltoppdrag og ved at kirketjener-
oppgavene utføres på dugnad av bl.a. frivil-
lige og medlemmer av menighetsrådet. 

Dersom noen tenker at de kunne ta på seg 
kirketjener- eller organistoppgavene i me-
nigheten er de hjertelig velkommen til sam-
tale med kirkevergen. 

Fellesrådet har bl.a. ansvar for bemanning 
til gudstjenester og kirkelige handlinger, for 
renhold av bygg og for stabens arbeidsfor-
hold.  Det er krevende å holde i gang akti-
viteten uten full bemanning.  I Dyrøy er det 
mange som bidrar både med dugnad og fri-
villige tjenester og jeg benytter anledning til 
å takke alle som stiller opp for å være med å 
bygge menighetens aktiviteter. 

Med ønske om en fortsatt fin høst.

Rachel Vangen Hoholm, Kirkeverge

Fellesrådet har lyst ut kirketjener- og orga-
niststilling sommeren 2014. Det kom ingen 
søkere. 

Stillingene er deltidsstillinger i hht. 20 % og 
35 %.  Arbeidstiden for stillingene er i ho-
vedsak lagt til helg og alle høytider som jul, 
påske og pinse. Det gjør det lite attraktivt å 
kombinere med en annen jobb som har sin 
arbeidstid lagt på ukedagene. Da har man 
nesten aldri fri. Slike stillinger beregnes etter 
hvor mange gudstjenester og kirkelige hand-
linger som er i sognet. Selv om Dyrøy har 
like mange søndager i året som andre menig-
het så er det langt færre kirkelige handlinger 
som vigsel og begravelse. Når disse tallene 
legges til grunn er organiststillingen ca 35 % 
og kirketjeneroppgavene ca. 20 %. 

Stillingene er lagt inn i budsjett for 2015, 
med håp om å klare å rekruttere nye med-
arbeidere. I dag løses oppgavene med kjøp 
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TAKK og BØNN

• Gudstjenestene i advent og jula

• Formiddagstreffene

• Samtalefellesskapet 

• Alle som har mistet en av sine kjære

• Alle som sliter med sykdom

• Alle som føler seg ensomme

• Fred og frihet for alle i verden

• Menighetens misjonsprosjekt

• Konfirmantene våre

• Skolelaget

• Brøstadbotn Barnegospel

• De ansatte i menigheten

• Alle frivillige i menigheten

• Menighetsrådet

• Kommunestyret

• Elvetun skole

• Bedrifter og virksomheter i Dyrøy

• Sikkerhet i trafikken og på sjøen

Kirkens SOS er kirkens egen krise-
telefon. Et åpent takvindu når alle dø-
rer er stengt eller føles stengt.  Et sted 
en kan ringe anonymt og uten å møte 
moralske pekefingre. Ingen ting er så 
forferdelig at det ikke kan snakkes 
om.  Det er fullstendig taushetsplikt.

Vi har åpent hele døgnet!

FORMIDDAGSTREFF 
2014 - 2015

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:
Siste før jul er 13. november.

Vinteren 2015 møtes vi 
15. januar, 12. februar 

og 12. mars

TAKKEANNONSER

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse 
i anledning Ole Torsteinsen sin bortgang 
og begravelse. 

Martha m/familie.
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DEMAS a.s. er en teknologi- og produksjonsbedrift med produkter 
og tjenester som elektrotavler, ingeniørtjenester, automasjon- og 
styringssystemer. Bedriften har bygd ut for videre vekst. I dag er vi 
over 50 ansatte.

Fagområder/utdanning:
• Ingeniørkompetanse i elektro, data, industriteknikk etc.
• Fagbrev i tavlemontasje, elektro, automasjon etc.
• Økonomi og ledelse, internasjonal handel etc.
• Prosesskunnskap, teknisk og organisatorisk

Er DEMAS din arbeidsplass i framtida?

Gledelig 
jul!

Nytt fra Brøstad Kirkeforening
I mange år har Brøstad Kirkeforening jobbet jevnt og trutt og godt for 
å ivareta og opprettholde Brøstad kirke (tidligere kapell). 
Nytt styre i kirkeforeninga ble valgt i mars 
2014 og består av: Thor-Arne Ervik (leder), 
Geir Skoglund (kasserer), Ove Gamst, Ma-
rit T Espejord og Steivor Jensen. 

I mange år jobbet kirkeforeninga for at 
mye av det inventaret og de fasiliteter 
som finnes i kirken i dag er på plass, alt 
i fra prekestol, lysglobe og løper i kir-
kerommet, til kjellerstue, menighetssal, 
Håkonshallen osv. Man arrangerte mang 
en innsamlingsaksjon med basar o.l.

Nåværende arbeidsoppgaver
Nå opplever vi i kirkeforeninga at det 
meste for oss som kommer etter, er på 
plass. Likevel er det alltid noe å jobbe for. 

Fremover skal vi blant annet sørge for 
at det blir en forbedring på lydfeltet i 
kirkerommet. Menigheten har allerede 
fått en trådløs mikrofon (mygg) i gave, 
og nå skal vi kjøpe inn en hodebøyle til 
mygga, som sørger for enda mer stabil 
lydkvalitet. I tillegg skal også menig-
hetssalen oppleve en forskjønnelse. Nye 
gardiner og duker skal kjøpes inn. 

Brøstad Kirkeforening takker alle de 
som tidligere har jobbet seint og tidlig 
med innsats og innsamling for forenin-
ga, samt for de takkoffer som gis under 
gudstjenester i Brøstad kirke! 

For Brøstad kirkeforening
Thor-Arne Ervik, leder  



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 3 - 201420

Gi 100!
Bladpenger er viktigere enn noen 
gang. Gi 100,   gi 200, - gaven er fort-
satt frivillig.  Ditt bidrag er viktig om 
Menighetsblad for Dyrøy skal overleve 
i nåværende form også neste år. Konto: 4776 16 83124

Dyrøy Omsorgssenter

Andakter

2014
Torsdag 06. november kl. 16.30 

       Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 20. november kl. 16.30 
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 04. desember kl. 16.30 
Andakt v/John Taylor

Torsdag 18. desember kl. 16.30 
Gudstjeneste v/Thor-Arne Ervik

2015
Torsdag 08. januar kl. 16.30 

Andakt v/Thor-Arne Ervik

Onsdag 22. januar kl. 16.30 
Andakt v/John Taylor

Torsdag 05. februar kl. 16.30 
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 19. februar kl. 16.30 
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Alle hjertelig velkommen!

Bli med på leir da vel! 
Flere ganger i året inviterer NMSu ved 
Charles Taylor til leir for barn eller 
ungdom på Tømmerneset leirsted, som 
ligger ved Finnfjordvatnet mellom 
Finnsnes og Sørreisa.

Vi i Dyrøy menighet ønsker at flere barn 
fra vår hjemkommune Dyrøy skal være 
med på å sette farge på Tømmerneset. I 
den forbindelse har vi en gladnyhet til alle 
foreldre: Menigheten har vedtatt å dekke 
halvparten av utgiftene til barn og unge 
som ønsker å være med på leir!

tae

Menighetspedagog, Christina Becker, 
kan på vegne av Dyrøy menighet ønske 
enda flere unge velkommen på leir til 
Tømmerneset. 
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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

Man - Tor: 10.00 - 16.00
Fre: 10.00 - 17.00
Lør: 10.00 - 14.00

www.dyroymat.no   77 18 93 50

Dyrøymat AS
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02. november - Allehelgens dag
Brøstad kirke kl. 11.00  
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Egen menighet

09. november - 22. s. i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

16. november - 23. s. i treenighetstide-
nIngen gudstjeneste

23. november -  Kristi kongedag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Brøstad Kirkeforening

30. november - 1. søndag i advent
Brøstad Kirke kl. 18.00  
Lysmesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik, 
menighetspedagog Christina Becker og 
konfirmantene.
Ofring: Normisjons int.arbeid

04. desember - torsdag
Dyrøy omsorgssenter (ute) kl. 19.00
Mørketidsgudstjeneste v/sokneprest 
Thor-Arne Evik, konfirmantene,  Blanke 
Messingen og  Samtalefellesskapet.
Offer: Ung kirkesang

07. desember - 2. søndag i advent 
Ingen gudstjeneste

14. desember - 3. søndag i advent
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Moen bedehus

14. desember - 3. søndag i advent
Brøstad kirke kl. 18.00
Julekonsert med Dyrøy korforening, 
Brøstadbotn Barnegospel, Dyrøy Kultur-
skole, Oktetten og Blanke Messingen. 

18. desember - torsdag
Dyrøy omsorgssenter kl.16.30
Gudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Bibelleseringen

21. desember - 4. søndag i advent
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Offer: Stefanusalliansen

23. desember - Lille julaften
Kastnes bedehus kl. 18.00
Julegudstjeneste v/s.pr. Thor-Arne Ervik
Offer: Menneskeverd 
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24. desember - Julaften 
Dyrøy kirke kl. 14.00
Familiegudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Kirkens Bymisjon, Tromsø

Brøstad kirke  kl. 16.00
Familiegudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Kirkens Nødhjelp

25. desember - 1. juledag 
Brøstad kirke kl 12.00
Høytidsgudstjeneste
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Amnesty International

28. desember - Romjulssøndag
Brøstad kirke kl 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Teologiske menighetsfakultet

04. januar - Kristi åpenbaringsdag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik

11. januar - 2. søn. i åpenbaringstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse ved vikarprest

18. januar - 3. søn. i åpenbaringstiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik

25. januar - 4. søn. i åpenbaringstiden
Brøstad kirke kl 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik

01. februar - 5. søn. i åpenbaringstiden
Ingen gudstjeneste

08. februar - Kristi forklarelsesdag
Kveldsmesse  
Brøstad kirke  kl. 18.00
v/sokneprest Thor-Arne Ervik

15. februar - Fastelavenssøndag
Brøstad kirke kl. 11.00
Lys Våken - Gudstjeneste 
v/Christina Becker og Thor-Arne Ervik

18. februar - Askeonsdag
Brøstad kirke kl. 19.00
Nattverdsgudstjeneste med skriftemål
v/sokneprest Thor-Arne Ervik

22. februar - 1. søndag i fastetiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse ved vikarprest

01. mars - 2. søndag i fastetiden
Brøstad kirke kl. 18.00
Kveldsmesse v/sokn.pr. Thor-Arne Ervik

Du er hjertelig velkommen til 
samtalefellesskap høsten 2014.

Møt opp i Brøstad kirke 
på følgende datoer:

06. november kl. 19.30
Temakveld: «Ikoner» 

v/Sigurd Skollevoll og Siv Johansson

04. desember kl. 19.00
«Mørketidsgudstjeneste»

v/Thor-Arne Ervik, konfirmantene,
Blanke messingen og samtalefellesskapet

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.
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INFORMASJONSBLAD

  SLEKTERS GANG

DØPTE: 
29.06. Mari Myrvoll Hals
13.07. Luna Celine Margrethe Stormvinge 
   - tilhører Utland
31.08. Theo Nordahl Larsen 
   - tilhører Harstad
 Dennis Leander Hanssen
 Henriette Charlotte Molund
21.09.  Nikoline Skog Andreassen
19.10.  Tom Andre Nordahl Eidissen

DØDE: 
16.06.  Ole Fredrik Harry Torsteinsen f. 1926
26.07.  Gunvor Strøm f.1922
28.07.  Bjørn Nikolaisen f.1957

VIGDE: 
05.07. Beate Rasmussen og Jørgen Johansen

Den fattige Gud

Eit lite barn voks opp til mann og sa at han var Gud.
Han levde slik som andre han og såg heilt vanleg ut.
Hans rike låg langt borte frå all sorg og vondskap i vår verd, 
og enda bed han oss forstå at det inni oss det er.

Han sa: «Ein fattig går forbi og det er meg du ser.»
Men vi ser millionar vi i svoltens store hær,
og når vi veit kva vi har gjort mot alle desse dine små,
forstår du at vi snur oss bort i frå den Gud vi skulle sjå.

Men er det sant at dei som bur i svolten kring vår jord
er Gud som menneske, da trur vi og at du er stor.
Når svoltens hær frå land til land bryt opp og krev ei anna verd,
vil vi forstå med vår forstand, kva for ein mektig Gud du er.

Edvard Hoem, 1983


