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«Stilling» ledig!
Da et av våre medlemmer i redaksjonen 
har nok å gjøre på andre beitemarker, så 
åpner det seg en lukket dør for andre! 

Derfor vil vi nå oppfordre alle med in-
teresse for menighetsblad, skriverier, his-
torie, kirke og Dyrøy om å melde seg. 
Hvem kan tenke seg et steg inn i redak-
sjonen? Det er vi i nevnte redaksjon som 
produserer dette bladet, alt fra planleg-
gingsmøter 4 - 6 ganger i året, til selve 
skriveprosessen og Trygve Skipenes Øs-
trem som er fast «bladmontør». For tiden 
gis det ut 3 nummer i året. Så meld gjerne 
fra til prestekontoret eller presten, hvis 
dere har interesse for å være med og lage 
«Menighetsblad for Dyrøy»! 

Inn i vår kommende juletid går vi etter 
hvert også inn i mørketida. For man-
ge blir denne tiden en ekstra belastning, 
både fysisk og psykisk. Nå er det også 
en ekstra påminnelse til oss med strøm-
men av flyktninger i Europa, at verden 
kan være et mørkt og utfordrende sted. 
Samtidig har verden nok av andre utfor-
dringer.  

Derfor minner vi nok en gang på symbo-
likken i lysgloben som er tent ved hver 
gudstjeneste her i Dyrøy: I midten et tent 
lys inne i en globe som er symbolet på 
vår verden, vår jordklode.

Vi minnes da Jesus som sier: «Jeg er ver-
dens lys! Den som følger meg skal ikke 
vandre i mørket, men ha livets lys.»

tae

Julens budskap er konkret
Advent er tida for å forberede seg til å ta imot han som kommer. Det er ei ventetid og 
ei forberedelsestid.
Hvem er det som kommer – eller hva er det som kommer? Det lille barnet i krybba. Et 
vakkert og romantisk eventyr? Eller kan det være noe mer?  Jeg tror det er mer, mye mer.
Mange mennesker er religiøse. De tror at det finnes et eller annet som vi ikke kan føre 
bevis for, de tror at det finnes «mer mellom himmel og jord» enn vi kan være objektivt 
helt sikre på. Men mye av den religiøsitet vi møter i vår tid er knyttet til en tro som er 
lite konkret. Mange mennesker er søkende. Man er på leting etter noe å knytte sin tro, sitt 
håp og sin lengsel til. Samtidig tør man kanskje ikke å knytte troen til noe konkret. Jeg 
unner alle å ikke bare være religiøse, men rett å slett å kunne tro på Gud, som en konkret 
guddom og person som sender sin sønn til jorda.
Jesu fødsel er oppfyllelse av profetenes løfter. Flere av profetene hadde, flere hundre år 
på forhånd, fortalt om at han skulle komme, f.eks profeten Jesaja 9,6: 

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han 
har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.»
Jesus er Guds sønn. Ikke på samme måte som alle som lever i troen på Gud gjerne kaller 
seg Guds barn, men som en fysisk realitet. Selv om mange synes det er vanskelig fullt ut 
å forstå jomfrufødselen, kan vi gjerne ta imot budskapet om Jesus som Guds sønn med 
en undrende tro – og tenke at det er slett ikke noe krav at alt vi tror på skal kunne bevises 
med vitenskapelige midler. 
Jul er at Gud blir menneske. På latin brukes ordet inkarnasjon, som nærmest 
oversettes med legemliggjøring – eller kroppsliggjøring. Dette betyr også 
at det guddommelige nærvær ikke «bare» er rent åndelig, men også fysisk.  

Det er dette som gjør at vi i vår kirke har noen hellige handlinger som vi kaller sakra-
menter. Et sakrament er en hellig handling, et synlig middel som formidler Guds usyn-
lige nåde. I vår lutherske forståelse er det synlige middelet  innstiftet av Kristus selv.
Dåpen er det sakramentet der vi bruker ganske alminnelig vann i en hellig handling, der 
den døpte på en spesiell måte blir Guds barn. I nattverden bruker vi brød og vin, men i 
denne hellige handlingen er det noe annet og noe mer: Jesu egen kropp, Jesu eget blod. 
Dermed blir både nattverd og dåp en fortsettelse av inkarnasjonen: Gud blir menneske. 

Vi skal få feire jul i glede og trygghet om at Gud virkelig har sendt sin egen sønn til jord. 
Gud lar ikke oss mennesker være uten ham. Han vil være en del av våre liv i vår hverdag, 
både de gode og de onde dager. Han gir oss av sine gode gaver. Samtidig utfordrer han 
oss til å leve livene våre etter hans gode og hellige vilje. Så lenge det finnes mennesker 
som er fattige, mennesker som er på flukt, mennesker som har det ondt på den ene eller 
andre måten, så lenge utfordres og kalles vi til å gjøre godt og hjelpe dem som trenger oss.
Og samtidig og hele tida lager han en bue over livene våre som strekker seg helt inn i det 
ufattelige og uendelige – i evigheten.

«Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlig-
het som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» (Joh 1,14)

Olav Øygard, Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme
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Ny medarbeider 
Etter at Lill Sigrid Bergheim gikk over 
i større stilling hos annen arbeidsgiver 
ble renholdstillingen i menigheten ledig. 
Fellesrådet slo da sammen renhold- og 
kirketjeneroppgaver og lyste stillingen 
ledig. Ved søknadsfristens utløp var det 
en søker, Ove Gamst. Ove har takket ja 
til stillingen og startet opp i oktober. Et-
ter mange år med kirketjeneroppgaver 
utført på dugnad er det svært gledelig 
både å ha fått oppfølging på en viktig 
jobb i menigheten og en ny kollega. 
Hjertelig velkommen Ove, og lykke til 
i jobben! 

... og takk til Lill Sigrid
Lill Sigrid Bergheim har vært renholder 
i Dyrøy menighet i mange år, men har 
nå valgt å slutte for å gå over i større 
stilling hos annen arbeidsgiver. Takk for 
samarbeidet og innsatsen for Dyrøy me-
nighet, og lykke til med nye oppgaver!

Gaver til menigheten
Dyrøy menighet har mottatt pengegaver 
fra flere i løpet av 2015. Penger fra fei-
ring av Elfrid Mikkelsens 70-årsdag kr. 
9.850,-   og penger fra Liv Nordahls be-
gravelse Kr. 6.712,-.  Giverne har bedt 
om at pengene brukes i Brøstad kirke.

Fellesrådet har så langt bestemt at det 
skal kjøpes inn gardiner til kirkerom-
met, barnebord og stoler til kirkerom-
met. Pengene kommer svært godt med, 
det rettes herved en stor takk til giverne.

Det er også kommet inn en gave på kr. 
9 876,-  til lydanlegget i Brøstad og Dyr-
øy kirker. Det er nå trådløse mygg i beg-
ge kirkene slik at alle skal høre presten 
overalt i kirkerommet. Dette er også 
kjærkomne midler som gjør det mulig å 
effektuere viktige redskaper som felles-
rådet har utsatt over tid pga. nedskjærin-
ger i driften. Trygve S. Østrem har bi-
dratt med å bestille utstyret og montere 
det, tusen takk Trygve!

Lekkasje ved Brøstad kirke
Det er oppdaget taklekkasje ved Brøstad 
kirke, muligens i overgangen mellom 

tårnet og hovedtaket. Det er bestilt lift 
for å komme til og tekke, evt. gjøre nye 
vurderinger av permanente løsninger for 
et stadig tilbakevendende problem.

Også vannskade i kjellerlokalene
I forbindelse med arbeid med vannled-
ning i området ved Brøstad kirke har det 
oppstått trykkforandring i ledningsnet-
tet som medførte at en trykkventil på 
varmtvanntanken i kjelleren på kirken 
har røket ved to anledninger. Det er gjort 
takstvurdering av skadene og det avven-
tes vurdering av hvilke utbedringer som 
må gjøres. Det forventes at kjelleren må 
stenges av en tid mens arbeidet pågår.

Kirkevergen informerer Ny kirkeordning
Det pågår fortsatt drøftinger omkring 
ny kirkeordning. Det er ikke avklart 
hvor arbeidsgiveransvaret for prestene 
skal være når det skal etableres felles 
arbeidsgiveransvar for prester og øvri-
ge kirkelige ansatte i den lokale kirke. 
Videre drøftes det hvordan kirken skal 
finansieres i den nye tiden der kirken 
formelt sett skal være skilt fra staten, 
og ikke minst vil en evt. kommunesam-
menslåing påvirke også den lokale kir-
ke. Det er både spennende og utfordren-
de å være med på denne «reisen», vi er 
svært nysgjerrige på «kossen» det bli.

Kirkevergen

Bildet: Presten er blitt trådløs i begge 
kirkene! - men frykt ikke, han beholder 
kjolen på!

Andakter ved Dyrøy Omsorgssenter   vinteren 2015/2016

Torsdag 19. november kl. 17.00  -  Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 10. desember kl. 17.00  -  Andakt v/John Taylor

Torsdag 17. desember kl. 17.00  -  Gudstjeneste m/nattverd v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 07. januar kl. 17.00  -  Gudstjeneste m/nattverd v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 21. januar kl. 17.00  -  Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 04. februar kl. 17.00  -  Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 18. februar kl. 17.00  -  Andakt v/Christina Ströh Becker

Torsdag 03. mars kl. 17.00  -  Andakt v/John Taylor

Alle er hjertelig velkommen!
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Valgresultater for Menighetsråd - Kirkevalg 2015, Dyrøy sokn
01.  Anne Synøve Larsen, Dyrøya (leder)  365 stemmer
02.  Ove Martin Gamst, Bjørkebakk   356 stemmer
03.  Astrid Østrem Skoglund, Sæter              323 stemmer
04.  Ellen Mikalsen Hals, Dyrøya   307 stemmer
05.  Steivor Anne Jensen, Brøstadbotn  304 stemmer 
06.  Halftan Olger Sætherskar, Lunde   (nestleder) 296 stemmer

Varamedlemmer:
07.  Kjærlaug Elisa Pedersen, Espenes  294 stemmer
08.  Robert Chruickshank, Kastnes   291 stemmer
09.  Per Inge Rask Krogh, Finnlandsmoan  290 stemmer
10.  Marit Irene Toldnes Espejord, Brøstadbotn 288 stemmer
11.  Lill-Sigrid Bergheim, Dyrøya   282 stemmer

Dukene i Dyrøy kirke
I Dyrøy kirke har vi to sett med duker som vi skifter på å bruke. Begge 
består av alterduk og duk til døpefonten. 

Den 40 år gamle alterduken i Dyrøy kirke var slitt og trengte reperasjoner. Dette har 
Inger Aspeslett sørget for. Studér den gjerne på nært hold neste gang du er i kirka.
Bildet over viser en detalj av alterduken.     foto: Trygve S. Østrem

Det ene settet er i hardangersøm og ble 
sydd og gitt til kirka av Marit Asbøl i 
2008. Det andre er laget i en teknikk 
som heter filering, og det var det Agne-
te Torgersen som stod for på 70-tallet. 
Imidlertid var denne alterduken begynt 
å bli dyktig slitt, og har ikke vært i bruk 
på en stund. Men nå har Inger Aspeslett 
(opprinnelig fra Dyrøyhamnområdet) 
reparert den slik at vi på nytt kan glede 
oss over det fine handarbeidet.

En stor takk til alle disse tre damene for 
arbeidet og kostnadene de har hatt for at 
vi kan ha så fine duker i Dyrøykirka!

 Berit Nikolaisen

Nytt menighetsråd

Valg til nytt menighetsråd/kirkelig 
fellesråd ble gjennomført 14. sep-

tember, med forhåndsstemming likt med 
kommunevalget fra 10.august. 

Gratulerer med valget til nye kirkepoliti-
kere, og takk for samarbeidet til de som 
har hatt verv i Dyrøy menighet de 4 siste 
årene. Takk også til de som har sittet i 
ulike underutvalg, kirkegårdsnemnder, 
gudstjeneste- og undervisningsutvalg 

m.v. Jeg håper flere av dere kan tenke 
dere en ny periode i disse utvalgene. Vi 
er også takknemlige for om de som ikke 
kan ta en ny 4-årsperiode i underutval-
gene har forslag på nye vi kan spørre til 
disse viktige oppgavene. 

Ta kontakt med menighetskontoret på 
tlf. 913 67654 hvis du ønsker å fortsette 
i utvalg eller du vil foreslå nye. 

Kirkevergen

Rådet konstituert 
i møte 4.11.15 i 

Brøstad kirke. 

Bak: Ove Gamst 
og Per Inge 
Rask Krogh. 

Foran: Steivor 
Jensen, Ellen 

Mikalsen Hals, 
Anne Larsen, 

Kjærlaug Peder-
sen og Halfdan 

Sætherskar.
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6-årssamling i Brøstad Kirke
Tidligere i høst fikk 6-åringene utdelt «Min kirkebok» i Brøstad kirke. 
Da får de også en invitasjon til kirka for å lære mer om kirka og inn-
holdet i boka.
 

I høst var det god oppslutning på fami-
liegudstjeneste for 6-åringene. Hvert 

år arrangerer Dyrøy menighet slike 
gudstjenester som en del av vår trosopp-
læring. 

De ferske førsteklassingene får utdelt 
hver sin bok i gave fra menigheten, og 
får samtidig en invitasjon til å komme 
på besøk i kirka noen uker seinere. 

I år kom det hele 15 unger på besøk til 
oss den 29.oktober. På disse samlingene 
leker vi i lag, spiser litt og får høre kjen-
te fortellinger fra Bibelen, samt har far-
gelegging og gjenkjenning av bokstaver 
fra aktivitetsboka.

Barn nå til dags er for lengst i data-alde-
ren, men når menighetspedagog Christi-
na forteller og bruker noe som heter fla-

nellograf, er barna helt med. 
Flanellograf er fortsatt kjekt 
å ha. Det er en stor tavle hvor 
en kan legge på masse for-
skjellige figurer fra Bibelens 
verden. 

Denne gang var fortellingen 
om den barmhjertige samari-
tan, og ungene forsto hoved-
delen i budskapet: Det kan 
være fint å være venner med 
andre og hjelpe dem som 
trenger det!  

Bildet under: Førsteklassingene følger godt med på menighetspedagog Christina 
Ströh (eller ar det dukken Nora?) når hun forteller.            Bilder: Dyrøy menighet Det er spennende med skattekister! I kista fant vi 

et rødt hjerte. Tro om det skjuler seg mer i kista? 
Christina, fortell!

Over: Soknepresten følger med - kanskje han kan lære seg å 
fargelegge, han også.

Til venstre: Dukken Nora (fra 6-årsboka) og Christina har 
masse å fortelle!
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MIN BARNDOMS JUL
I denne artikkelen forteller Berit Nikolaisen fra Venja om hvordan 
hun opplevde sin barndoms jul. Berit er gårdbruker og ivrig medlem 
i Dyrøy kirkes venner og du finner henne av og til på folkebiblioteket.

seg ned gjennom lagene med smørbrød 
i matboksen. Aller nederst lå det beste, 
nemlig småkakene!

Så var det tid for en ny runde med san-
ger og jeg syntes alltid det var litt høyti-
delig når vi avsluttet med å synge: «Her 
står vi nå i flokk og rad» mens vi stod i 
ro å så på treet.

Så kom Richard Østrem inn med en kas-
se appelsiner og satte under treet. Var 
det silkepapir rundt appelsinene, hadde 

Jul. Det var da man våkna julaftens-
morgen til et strigla og julepynta hus: 

Reine matter, nystrøkne  juleduker og et 
juletre som stod og strålte fred i mot deg 
når du kom inn i stua. Pappa gjorde seg 
alltid stor flid med å pynte treet. Glitte-
ret skulle henge jevnt og pent ned som 
stråler fra stjerna i toppen.

Min yndlingspynt var en porselensengel 
hvor et stykke manglet. Og konglenis-
sene vi satte inn med stammen. Jeg inn-
bilte meg at de bodde i treet, og hadde 
lyst å besøke dem!

Jeg kommer fortsatt i julestemning av 
lukt av risengrynsgrøt. Det hadde vi 
hver julaften. Med lokk av rømmegrøt, -  
nydelig! Juleevangeliet ble lest, og den 
som fikk mandelen i grøten måtte vaske 
opp. Så var det tid for gaver. Det tok sin 
tid siden vi var seks søsken. Vi åpnet i 
tur og orden og alle måtte se på. Jeg ble 
mest glad for tegnesaker og bøker.
1. juledag var en koselig dag. Da holdt 
vi oss hjemme og koste oss med julega-
vene og spillte spill. Steik stod gjerne på 
menyen den dagen.

Julegudstjeneste hørte med. Jeg husker 
ikke når man begynte å ha gudstjeneste 
på julaften, men når vi fikk TV på slut-
ten av 60-tallet, husker jeg at det var ir-
riterende at gudstjenesten var samtidig 
som Disneys jul på TV! Å komme seg 
til kapellet var heller ikke like enkelt 
hvis det var uvær. Jeg husker en gang vi 

kjørte oss fast i en fokkskavl på Brøstad, 
men er ikke sikker på om det var ei jul. 
Pappa var klokker så han dro til Dyrøya 
også.

Romjula var ei herlig tid med man-
ge julebesøk. Jeg likte ikke middag og 
brødmat som barn, men småkaker  deri-
mot , gikk ned på høykant. Det var ikke 
til å undres over at jeg trivdes med å dra 
på julebesøk til slektninger!

Jeg husker juletreet i  finstua hos be-
steforeldrene mine på Hundstrand. Det 
hadde et spir i toppen. Hos bestefor-
eldrene mine på Betholmen stod treet 
på en krakk i stua. Det luktet av kaffe, 
kakao, rull og kokte egg. Også sang vi 
mange julesanger. Den tradisjonen hol-
der jeg fortsatt i hevd. Hvert år fyrer jeg 
opp på Betholmen, koker kakao og egg 
og ber de av slekta som har tid til å kom-
me og synge julesanger, - koselig!

Også var det juletrefest i kapellet. Det 
dampet av fuktige vegger og ytterklær 
som lå på galleriet. Kirketjener Odd  
Svendsen hadde sprengfyrt i flere timer, 
og dro belgen på pumpeorgelet som Ag-
nes  Jensen trakterte. Benkene var rydda 
til sides og midt i rommet stod et stort 
tre. Vi stillte oss opp i vår fineste stas,  
dannet flere ringer og sang alle de kjæ-
re julesangene. Kaffeduften spredte seg 
og det var tid for matpause. Det var all-
tid spennende å finne et krypinn mellom 
benkene eller i preikestoltrappa og spise 

vi det artig med å rulle appelsinene bort-
over golvet med silkepapiret oppå. Det 
så ut som mus!

Jeg kan faktisk ikke huske et eneste 
trist juleminne, så jeg må vel kalle meg 
heldig! Selvsagt kunne jeg skrevet om 
tida før jul også, om spenninga, duften 
av nybakte kaker, adventsstund hvor vi 
sang julesanger i skjømminga og jule-
skåka ikke å forglemme, men det får vi 
ta en annen gang!

Berit Nikolaisen

Som illustrasjonsbilde til Berits juleerindring bringer layoutansvarlig et selvpor-
trett fra tidlig sekstitall, hvor vi enda kunne bli måpende begeistret for en stor, rød 
traktor i plast.Det er nesten så jeg husker gleden enda i dag!      (Foto: onkel Knut)
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Bladpenger - 2015
Bladpengene er Menighetsblad for Dyrøy sin viktigste inntektskilde! 
Det er godt dere gir flittig, slik at vi kan holde bladet i live. Tusen 
takk for ditt bidrag! Her følger en oversikt over givere til og med 
september 2015 - totalt – kr. 36 750,- 

Dyrøy – kr. 28 800,- :
H Hartvigsen, S F Høgmo, A Sæbbe, T Kristiansen, E Karlsen, K Østrem, T Karl-
sen, J A Pedersen, S S Jørgensen, J J Johansen, V Svendsen, A E Soini, I H Johan-
sen, AB og P Jensen, S A Jensen, K-J Lillegård, R Jakobsen, M Asbøl, H I Haug-
land, M Torstensen, L R Olsen, B Dahl, H og J Hansen, T M Pedersen, T S Østrem, 
M H Johansen, J Taylor, E M Hind, B og O Moen, S Holmen, T Christiansen, V 
B Olsen, W Melbye, B Ryvoll, M og H Nordahl, I Nikolaisen, P L Rydningen, B 
Ophaug, A P Hind, A Nergård, H Lillegård, H Sæbbe, O Andersen, S H Arnesen, 
O Jensen, T Nergård, J Lillegård, O Guttormsen, J Sletten og J E Paulsen, A Gud-
brandsen, H Dalseth, H Sørensen, G Nikolaisen, P Myrvoll, H Nilsen, H Paulsen, 
P Bruvoll, H Lorentsen, S Nergård, D og A Solbakk, T Høgmo, S Nilssen, H J Ny-
gård, B M Paulsen, E Øvre, K E Moen, K Bertheussen, H Espejord, G T Granslo, 
T B Paulsen, S Johansen, E Danielsen, A W Ellingsen, E Eilertsen, E Vangen, K 
Nikolaisen, M Sletten, A Sæbbe, J Simonsen, A Paulsen, K og R Storvoll, J M 
Broks, F Vang, L-E Storteig, H Bakkejord, J Broks, I Sørgård, M A Ludvigsen, S 
Abrahamsen, J Bolle, S Svendsen, B S Hanssen,  S Sandvik, S-F Høgmo, A Sæbbe, 
M Hansen, R Nikolaisen, B Krogh, V Sæbbe, B Storvoll, D Jenssen, K Moen, S T 
Cruickshank, A Sæbbe, NN

Utenbygds – kr. 7 950,- :
B R Mikkelsen, E Johannesen, G Bergvik, Å Johansen, O-S Larsen, B Bergvik, S 
L Larsen, A K Tormodsrud, A Kvande, E J Henriksen, I Grefstad, B Landau, G S 
Hofstad, I Aspeslett, R N Vullum, T Larsen, O Jakobsen, L T Fyhn, T Haltland, O 
A Larsen, M L Paulsen, A M Larsen, S Bjørkeng, I Ø Hellemo, M Brenna, V Mørk-
ved, A M Larsen, J H Paulsen, S K Larsen, S Sæbbe, A T Bekkeli, B R Mikkelsen, 
H K Hansen, T H Seljenes, R Torgersen, T Solberg, M Steinvoll

Gi 100!
For å kunne gi ut dette bladet er vi helt 
avhengig av bidrag fra deg som leser. 
Gi 100,   gi 200, - Gaven er fortsatt fri-
villig, men meget kjærkommen. Konto: 4776 16 83124

Jubileumskonfirmanter
Konfirmantene var invitert til konfirmantjubileum, denne gang i Brøstad 
kirke - de foregående år har markeringen vært i Dyrøy kirke.

Stående fra venstre: Gulli Thoresen, Per Konrad Jensen, Svein Erik  Eriksen, Bjørnar 
Myrnes, Knut Terje Knutsen, Jens Kristian Hind, Torbjørn Hermod Skogstad, Kirsti 
Nikolaisen, Trond Jæger, Marit Torsteinsen, Eivind Inge Storvoll.  Sittende fra venstre: 
Torill Rønning, Ninni Herdis Agnete Melvoll, Gerd Arnhild T. Granslo, Kjellaug Oline 
Gulbrandsen, Karin Tove Nilsen, Lill Kristin Arnesen og prest Thor-Arne Ervik.  

Foto: Svein Nordgård

Årsaken finner vi her: 11. juli 1965 
var det totalt 41 konfirmanter, som 

alle bodde på fastlandet og var konfirmert 
i det som da het Brøstad Kapell. Kon-
firmantene var såpass mange det året, 
da det var to årskull som ble konfirmert 
samtidig, 1950 og 1951. 

17 av disse møtte til gudtstjeneste søn-
dag 28.juni, og det var påfølgende mid-
dag på Frk.Nilsens kafé i Brøstadbotn. 
Soknepresten og nestleder i menighets-
rådet, Per Gunnar Cruickshank, deltok 
på vegne av Dyrøy menighet. tae 

Over: Brøstad kapell før renoveringa...



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 3 - 201514 15

TAKK og BØNN

• Gudstjenestene i menigheten 

• Andaktene på sykehjemmet

• Samtalefellesskapet 

• Alle som har mistet en av sine kjære

• Godt og tjenlig vintervær

• Alle som er ensomme eller syke

• Flyktningesituasjonen i verden og Norge

• Menighetens misjonsprosjekt

• Konfirmantene våre

• Julas gudstjenester

• Brøstadbotn Barnegospel

• De ansatte i menigheten

• Alle frivillige i menigheten

• Det nye menighetsrådet

• Alle som lever med krig og under-

trykkelse i verden

• Bedrifter og virksomheter i Dyrøy

• Kommunereformen i Norge

Følgende 9.-klassinger deltar på konfirmantopplegget dette skoleåret:

Trine Cruickshank
Marie Ertzaas

Martine Heide Hagerupsen
Wilde Jakobsen Johansen

Vebjørn Hågbo Karlsen 
Benedicte Johanne Kristiansen
Eivind Ramberg Kristoffersen

Vebjørn Nordahl
Markus Albert Olsen
Marte Røsæg Olsen

Adrian Rydningen Skjervheim

Fra presentasjonen av nye konfirmanter i Dyrøy kirke, 6. september - fra venstre: 
Vebjørn Nordahl, Eivind R. Kristoffersen, Adrian R. Skjervheim, Vebjørn H. Karlsen, 
Markus A. Olsen, Marte R. Olsen, Wilde J. Johansen, Benedicte J. Kristiansen, Marie 
Ertzaas, Trine Cruickshank og men.ped. Christina Ströh Becker.

Konfirmantene våren 2016

Fint om dere kan be for konfirmantene og konfirmanttida!
Vi ønsker dem en flott tid og gleder oss til konfirmasjonsdagen! 

FORMIDDAGSTREFF 
Våren 2016

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 14/1, 11/2, 17/3, 14/4, 
12/5 og 16/6

Julekonsert
i Dyrøy kirke

Søndag 13. desember
kl. 18.00

***
Dyrøy korforening

Brøstadbotn barnegospel
Dyrøy kulturskole
Blanke messingen

Oktetten

Inngang kr. 150,-/Barn gratis
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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: 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 over 50 ansatte. Hoved-
kontoret ligger i Brøstadbotn, men bedriften har 
også avdeling på Hønefoss og kontorer i Harstad 
og i St. Petersburg/Russland.

Skap for bolig Tavler for skip

For mer informasjon gå inn på vår nettside: 
www.demas.no
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22. november – Kristi kongedag 
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Egen menighet

29. november – 1. søndag i adventstiden
Brøstad kirke kl. 18.00
Lysmesse med konfirmantene, sokneprest 
Thor-Arne Ervik og menighetspedagog 
Christina Ströh Becker
Ofring: Brøstad Kirkeforening

03. desember – Torsdag: 
Dyrøy Omsorgssenter (ute) kl. 19.00
Mørketidsgudstjeneste 
ved sokneprest Thor-Arne Ervik, 
konfirmantene, Blanke Messingen og 
Samtalefellesskapet
Ofring: KABB

06. desember – 2. søndag i adventstiden
Moen bedehus kl. 11.00 
Høymesse ved sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Indre sjømannsmisjon

13. desember – 3. søndag i adventstiden
Dyrøy kirke kl. 18.00
Julekonsert 
med Dyrøy korforening, Brøstadbotn 
Barnegospel, Dyrøy Kulturskole, 
Oktetten og Blanke Messingen

17. desember – Torsdag
Dyrøy omsorgssenter kl. 17.00
Gudstjeneste v/soknepr. Thor-Arne Ervik
Ofring: Norges samemisjon

20. desember – 4. søndag i adventstiden 
Ingen gudstjeneste

23. desember – Lille julaften 
Kastnes bedehus kl. 18.00   
Gudstjeneste v/soknepr. Thor-Arne Ervik
Ofring: Kirkens nødhjelp

24. desember – Julaften 
Dyrøy kirke kl. 14.00
Familiegudstjeneste 
ved sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Kirkens bymisjon, Tromsø

Brøstad kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste 
ved sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Kirkens nødhjelp

25. desember – 1. juledag
Brøstad kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest 
Thor-Arne Ervik
Ofring: Tømmerneset leirsted, NMS

26. desember – 2. juledag
Ingen gudstjeneste

27. desember – Romjulssøndag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: NKSS, Skolelaget

10. februar – Askeonsdag
Brøstad kirke kl. 19.00
Nattverdsgudstjeneste med skriftemål
ved sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: I K O

14. februar – 1. søndag i fastetiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Fjellheim Bibelskole

21. februar – 2. søndag i fastetiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Institutt for sjelesorg

06. mars – 4. søndag i fastetiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse ved vikar
Ofring: Egen menighet

Du er hjertelig velkommen til 
samtalefellesskap våren 2016:

Møt opp i Brøstad kirke 
på følgende datoer:

21. januar, 11. februar, 
03. mars og 31. mars

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.

03. januar – Kristi åpenbaringsdag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Normisjon region Nord

07. januar – Torsdag
Dyrøy omsorgssenter kl. 17.00
Gudstjeneste v/soknepr. Thor-Arne Ervik
Ofring: Teologisk menighetsfakultet

10. januar – 2. søn. i åpenbaringstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Egen menighet

17. januar – 3. søn. i åpenbaringstiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse ved sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Indre sjømannsmisjon

31. januar – Kristi forklarelses dag
Brøstad kirke kl. 11.00
Lys Våken - Familiegudstjeneste
ved sokneprest Thor-Arne Ervik og 
menighetspedagog Christina Ströh Becker
Ofring: Bibelselskapet

07. februar – Fastelavenssøndag
Brøstad kirke kl. 18.00
Kveldsgudstjeneste 
ved sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Ung Kirkesang

TAKKEANNONSER

Takk for all støtte og omsorg i anled-
ning Jarly Dalseths sykdom og bort-
gang. 

Harald, Lena, Viggo og Terje 
m/familier..
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INFORMASJONSBLAD

  SLEKTERS GANG

DØPTE: 
14.06.2015   Levi Matheo Sørensen Gamst
02.08.2015   Ludvig Norbakken Granslo 
   – tilhører Tromsø

DØDE: 
01.07.2015   Raymond Jensen     f. 1964
   – tilhører Sørreisa
23.07.2015   Odd Kristian Storli    f. 1937
27.07.2015   Olaug Jendine Myrnes   f. 1928
03.08.2015   Liv Julianne Nordahl    f. 1929
05.08.2015   Aud Mathilde Olaug Wensel Ellingsen    f. 1940

VIGDE: 
04.07.2015   Marthe Johnsen og Tommy Wilhelmsen
18.07.2015   Silje Shanika Schultz Karlsen og Vidar Olsen 
   – tilhører Lenvik

Himlane kan ikkje romme

Himlane kan ikkje romme deg i ditt heilage skrud.
Men vi ber deg å komme inn i ditt hus vår Gud.

Klodane kan ikkje bere deg når du trør dine steg.
Men vi ber deg å vere med oss når fram vi dreg.

Tallaust og utan ende er dine tiders mål.
Takk at du dagar vil sende  drypande i vår skål.

I dine hender kviler stjerner - som støv og sand.
Mot dine barn du smiler, leier kvar veike hand.

Evige Far, som tronar over all himmel og jord.
Ver du i ord og tonar her i ditt land i nord!

Trond Hellemo 2004
Fra jubileumsmessen til 200-årsjubileet for 

opprettelsen av Hålogaland bispedømme (2004)


