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Dyrøy er mi kirke! 
- Henny Paulsen, 100 år i april
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Andakt over eit bibelord som ikkje finnes 
av Ove Kjelling

Vi var i stor sorg. Ein ung kollega var drepen i ei trafikkulykke. Menig-
heta der han hadde vore prest ei kort tid sørga. Vi som var kollegaer 
stura verkeleg.

Det var så useieleg trist å vere i gravferda til Kenneth. Sjølv om det 
vart sagt mykje godt om han og vi støtta kvarandre i alt det vonde, så 
opplevde vi det urettvist at han skulle bli teken frå oss. 

Etter gravferda kom ein ung mann bort til meg og presenterte seg. 
Det var ein tidlegare konfirmant. Han sa til meg: Du sa noke i konfir-
masjontida som eg ikkje har gløymt: «Ordet håplausheit finnes ikkje 
i Guds vokabular.»

Akkurat det poenget hadde ikkje vore framme i minnet mitt på lenge. 
Men det er sant. Dersom du leiter etter ordet håplaust i Bibelen så vil 
du leite forgjeves. Det finnes ikkje der. Sjekk i ei bibelordbok eller prøv 
eit søk på internett. Det finnes ikkje i vår Bibel. Verken Jesus eller hans 
disiplar har tatt det ordet i sin munn. Det finnes heller ikkje i det gamle 
testamentet. 

Vi kan ofte tenke at alt håp er ute. 
At menneske, situasjonar eller 
framtida er håplaus. 

Men Gud tenker ikkje slik. 
Ordet håplaust har han aldri brukt. 
Så er han også håpets Gud. 
Det var derfor Jesus kom.
For å fortelle oss at det er håp.

BLÅTT LYS FOR 
MENIGHETSBLADET?

Dystre meldingar frå økonomiavdelinga: 
Utgiftene med å trykke og sende ut me-
nighetsbladet er alt for høge. Og inntek-
tene er for svake. Dei nakne tala finn du 
ein annan stad i bladet. 

Så kjære lesar, dette går ikkje så veldig 
lenge. Vi kan ikkje halde på vidare med 
utgifter på over 50.000 når inntektene er 
berre halvparten.
 

Dyrøy menighetsblad er einaste trykk-
sak som blir gitt ut med Dyrøy kommu-
ne som nedslagsfelt. Det er trasig om vi 
må opphøyre. Og vi meiner vi har godt 
lokalt stoff. 

Men alt håp er ikkje ute. Som kirkever-
gen skriv: «Det legges derfor med giro 
til første blad, med håp om at giver-
gleden er så stor at det gir økonomisk 
grunnlag for å videreføre arbeidet med 
menighetsbladet også i 2019.» 

OK

Gi 100!
Konto: 4776 16 83124

541619
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Søk etter gravansvarlige til graver i Dyrøy

Det er nå lagt ut lister på Dyrøy kommunes nettside og på kirkens 
hjemmeside over graver hvor det ikke er registrert en gravansvarlig, 
en såkalt fester. 

Oversiktene viser graver ved Faksjord, 
Dyrøy/Holm, Espenes/Moen og Brøstad 
gravplasser/kirkegårder i Dyrøy kommune. 
Dersom du finner en eller flere graver du 
mener familien bør ta festeansvar for, så 
snakk internt i familien om dette. Avklar 
hvem som kan ta dette ansvaret på seg, 
og trykk på dokumentet som er koblet 
til disse listene. Der kan man skrive inn 
navn, nummer og hvilken relasjon man 
har til den avdøde, og opprette festean-
svar for graven. 

Å være gravansvarlig innebærer at en tar 
ansvar for at den enkelte grav skjøttes, 
også slik at hele gravplassen kan stelles, 
og at det enkelte gravminne ikke er til 
fare for de som ferdes på gravplassen. 

Bevaringsplangruppa arbeider for å få 
til opprydding og etter hvert gjenbruk 
ved gravplassene/kirkegårdene. Selv 
om noen graver i oversikten er eldre enn 
den tid lokale gravplassvedtekter åpner 
for feste av grav, har bevaringsplangrup-
pa ønsket å avklare hvordan interessen 
er for å feste eldre graver. Det offentlige 

Dyrøy sokn

541619

Menighetsbladet sliter økonomisk
I 2013 måtte Menighetsblad for Dyrøy redusere utgivelsene fra 4 til 3 
nummer i året. Nå er vi inne i en ny krise og det trengs et løft for at vi 
i det hele tatt skal klare å fortsette arbeidet. Redaksjonsarbeidet med 
menighetsbladet har siden 2010 vært utført på frivillig basis.

I menighetsbladets annonse Gi 100! opp-
fordres det om å gi et bidrag til bladet. 
Dette gjelder hele tiden!  Underskuddet 
for 2018 ligger omlag på 25 000 kroner. 

Det legges derfor med giro i dette bladet, 
med håp om at givergleden er så stor at 
det gir økonomisk grunnlag til å videre-
føre arbeidet med bladet også i 2019. 

Foreløpig regnskap for menighetsbladet for 2018 ser slik ut:

Utgifter: Trykking   kr. 41.599,00
  Porto   kr.  8.664,44
  Totalt   kr. 50.265,44
 
Inntekter:
  Gaver, bladpenger  kr. 12.250,00(totalt)
  Annonser  kr. 13.000,00
  Totalt   kr. 25.250,00

INNFØRING AV BETALINGSORDNINGEN VIPPS

Dyrøy kirkelige fellesråd har nå innført Vipps som betalingsordning for flere for-
hold. Vipps kan lastes ned via Google play eller App store. I Vipps går du til Kjøp 
og betal og søker etter Dyrøy sokn eller nr. 541617. Innbetalingen belastes med 
1,75% av innbetalt beløp. 
Vippskontoen kan brukes til flere formål, og det krever at alle bruker meldingsfeltet 
for å skrive hva innbetalingen gjelder. Teksten kan være slik; «støtte til menighets-
blad», «konfirmantavgift for Ola Normann» «ofring til egen menighet», «ofring til 
…. (formålet)» f.eks. Blåkors, Kirkens Nødhjelp eller andre.

På denne måten skal det gå greit å føre inntektene der de hører hjemme. Det vil bli 
lagt fram en årlig oversikt over gaver til menighetsbladet.

Kirkevergen

• Menighetens givertjenste
• Ofringer til ulike formål

• Gaver til menighetsbladet
• Konfirmantavgift

overtar ikke ansvar for gravminner uten 
i helt særlige tilfeller hvor det blir ved-
tatt vern som kulturminne. Graver uten 
gravansvarlig fester vil bli slettet. Frist 
for å melde seg som gravansvarlig / fes-
ter er satt til 30. april 2019.

Kirkevergen

Kontonummer for bankoverføring til menighetsbladet: 4776 16 83124, men du kan 
nå gjerne bruke VIPPS!
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«Kirkeklokke! 
Mellem ædle malme»
Av Boye Skoglund

Overskriften er begynnelsen på en 
dansk salme fra dansk salmebok. 
Skrevet av Nikolaj Fredrik Severin 
Grundtvig i 1845. 

f.eks. Nordfold kirke Nordland. Etter 
kirkebrannen først på 1970-tallet, fikk 
klokka en grusom klang.

Den eldste kirkeklokka i Norge jeg vet 
om, henger på kirkeloftet i Hvaler kirke, 
den  er  støpt  i Nederland,  ca. år 1100, 
med runeinnskrift, som lyder: «Santa 
Maria eier meg, og hennes  sønn  Kris-
tus,  og  alle Guds helgener og alle hans 
apostler.»

Klokkestøpingen i Norge er ikke veldig 
gammel, i år er det 175 år siden de  før-
ste  kirkeklokker ble støpt.

20 år gamle Ole Olsen maste og mas-
te på sin far om lov til å prøve støpe ei 
kirkeklokke i smia til faren. Til slutt ga 
faren ham lov. Han ble tipp-tipp-tipp-
oldefar til dagens klokkestøper, som er 
6. generasjon. Klokkestøpinga startet 
i smia på Nauen gård, dette ble starten 
på Olsen Nauen klokkestøperi, som har 
vært i drift siden 1844. Fremdeles blir 
det levert kirkeklokker fra Nauen, samt 
ringeanlegg og klokkespill. 

Klokkebronsen består i dag som for  ca. 
800 år siden av 78% kobber og 22% 
tinn. Den mest  brukte tekst  på klok-
kene er Jer. 22. 29, «Land, land, land, 
hør Herrens ord!»  En sjelden gang er 

Her er klokker som er klar til forsendelse 
fra Nauen klokkestøperi.

Klokkestøping er et veldig gammelt 
handverk, som går ca. 800 år tilbake i 
tid. Etter kristendommens inntog i Eu-
ropa og de første kirkene var bygget, 
tok klokkestøpingen til. I Norge finnes 
mange gamle kirkeklokker, de er kan-
skje blitt levert til de stavkirkene som 
ble revet, for så  å  bli tatt i bruk  igjen da 
de nye kirkene var ferdig bygget. Disse 
klokkene har som oftest tekst/tekster på 
latin. Det er blitt levert kirkeklokker til 
Norge fra Tyskland og Nederland og det 
er også levert noen få fra Danmark og 
Sverige. Det  finnes også noen  få  stø-
pestålklokker fra Tyskland og England, 

Her stemmes en klokke ved innvendig avdreining.    (foto: Olsen Nauen klokkestøperi)

Joh. 11. 28, også blitt brukt, «Mesteren 
er her og kaller på deg.» 

La det være slått fast en gang for alle, 
jeg mener det ikke er fasongen på klok-
ka som avgjør klangen, men størrelsen. 
Ei lita klokke har en lys klang, ei  stor  
klokke  har en dyp klang. På oppdrag fra 
Freia ble det i 1964 støpt ei stor klokke 
til Nidarosdomen, den  har   en   vekt  på 
2800 kg, og den er stemt i H.
Kirkeklokkene er blitt brukt ikke bare til 
å kalle folk til andakt og kirkelige hand-
linger, de er også brukt til å varsle brann 
og flyalarm.

De første stemte kirkeklokker ble levert 
av Nauen til den nye Valderøy kyrkje i 
1961. Kirkeklokker som er støpt og le-
vert før 1961 er ikke stemt, de har den 
klangen som da de ble tatt ut av forma. 

Høsten 1988 fikk jeg en bursdagsgave 
jeg ikke glemmer. To av mine kompis-
ser som bor i Vestfold, hadde en avtale 
med gammelsjefen på klokkestøperiet, 
om det kunne være mulig med et besøk. 
Det ble en bursdagsgave og en opple-
velse jeg sent vil glemme. Vi fikk være 
med å se hvordan en kirkeklokke blir til, 
fra oppbygging av indre kjerne og ytre 
form, til støping med pinlig nøyaktighet 
som må til når gryta med flytende bron-
se skal fylles i forma.

Kirkeklokke! Mellem ædle malme 
mageløs er for mit hjerte du, 

vågnet er ved dig en højtidssalme, 
som genlyder daglig i min barm!

Kirkeklokke! Når til sidst du lyder 
for mit støv, skønt det dig hører ei, 
meld da mine kære, så det fryder.

Han sov hen, som sol i høst går ned!
(Nikolaj Fr. Grundtvig, 1845)
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NATTVERDEN – OGSÅ FOR BARN
av Ove Kjelling

Nattverd betyr kveldsmåltid, og dette måltidet blei tidleg ei sentral handling i kirka. 
Kvelden før Jesus vart krossfest, var han saman med disiplane. Dei åt påskemåltidet 
saman. I dette måltidet innstifta han nattverden. 

Medan dei heldt måltid, tok Jesus eit brød, takka og braut det, ga det til læresveinane 
og sa: «Ta imot og et! Dette er min kropp.» Og han tok eit brød, takka, gav dei og 
sa: «Drikk alle av det! Dette er mitt blod, paktblodet, som blir utrent for mange så 
syndene blir tilgjevne.» (Matt 26, 26-28)

Eit opent nattverdbord
Kirka vår har ei opent nattverdbord. Her 
kan alle kome, uansett alder. Også små 
barn kan delta, saman med sine foreld-
re, fadrar eller andre som har medansvar 
for barnet si kristne oppseding. 

Barn og nattverd
Tidlegare sa ein at barn kunne begynne 
å delta i nattverden når dei var rundt 6-7 
år. Ei slik «aldersgrense» er ein gått bort 
frå. Det er heilt naturleg at barn også 
skal få del i dei gåvene som Gud vil gje 
oss. 
«Men kan barna ha slik tru at dei for-
står kva dette dreier seg om?» Eg høy-
rer innvendinga med ein gong. Her er 
det grunn til å minne om at Jesus stiller 
ikkje spørsmål ved barna si tru, men ved 
oss som er vaksne. «Utan at de blir som 
barn kan de ikkje kome inn i Guds rike.» 
(Matt 18,3)

Invitasjon til alle
«Ta imot og et! Drikk alle!» Slik var det 
Jesus ordla seg den aller første gongen. 
Så når presten i nattverdliturgien seier: 
«Kom, for alt er gjort ferdig!» så er det 
grunn til å kome. Både barn og vaksne. 

Heilag handling
Dåp og nattverd utgjer dei to sakramenta i 
Den evangelisk lutherske kirke. Nattverd 
har vi feira i kirka i 2000 år. Det er ei hei-
lag handling der ord og musikk, symbol, 
kropp, rom og rørsler inngår i ein større 
heilskap. Måltidet er reisekost på livs-
vandringa, til styrke og oppreising både 
for den einskilde og for fellesskapet. 

Fasteaksjonen 7. - 9. April 2019
Urent vann dreper flere enn krig.

I årets aksjon har vi besøkt et av Kirkens 
Nødhjelps prosjekter i Somalia. 

Brønnene til Kirkens Nødhjelp gir rent 
vann til over 25.000 i Puntland. Her er 
nomadebefolkningen særlig hardt ram-
met av klimaendringene, tørken har tatt 
fra dem livsgrunnlaget og tvunget stadig 
flere på flukt. 

For Hawo, Halimo og Farah er ikke det-
te noe som kan skje en gang i framtiden, 
de lever med dette nå.

I Dyrøy er innsamlingsaksjonen en del 
av konfirmantenes undervisning og for-
beredelse til konfirmasjon.  For å moti-
vere konfirmantene og den øvrige me-
nighet, planlegges det ei samling hvor 
et ungdomsteam som reiser rundt om vil 
fortelle om aksjonen og de prosjektene 
Kirkens Nødhjelp står for.

Søndag 7. april vil så årets konfirman-
ter dra ut i hver sine roder for å samle 
inn penger til aksjonen. De som ikke har 
kontanter kan gi via «vipps».  

Tørste gutter drikker vann i landsbyen Baarweyn i Puntland. 

Foto: fasteaksjonen@nca.no

Våren 2019:
14. mars, 11. april.
9. mai og 13. juni.

Velkommen!

FORMIDDAGSTREFF 
Våren 2019

Har du en ledig formiddagsstund? 
Da kan du ta deg en tur til 
Brøstad kirke, en torsdag i 

måneden kl. 10.30
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SNART HUNDRE ÅR!
av Anne Larsen og Ove Kjelling

En kald og klar februardag tropper Menighetsbladet opp hos en av 
Dyrøys eldste innbyggere, Henny Paulsen. Hun fyller hundre år 28. 
april i år og vi vil gjerne slå av en prat. 

på det nå i ettertid er det som et eventyr. 

Hva skjedde videre?
- Vi ble godt tatt imot i Sverige. Rei-
dar var blitt sjuk og fikk god pleie da vi 
kom frem, mens jeg fikk meg jobb. Jeg 
var bl.a. hushjelp hos noen som nettopp 
hadde fått barn. I juni 1945 reiste vi til-
bake til Norge, via Narvik. Ja, igjen må 
jeg si at det var som et eventyr, hele tu-
ren. I Narvik lurte vi fælt på hvordan vi 
skulle komme oss videre. Men det gikk 
fint. En båt tok oss med til Harstad. Og 
like før vi kom dit, oppdaga vi at Fager-
tun, lensmannen i Dyrøy, også var om 
bord. Vi prata med han, og han ordna 
skyss. En båt som hette Blåkval skulle til 
Langhamn. Vi var med helt fram. 

I Sverige hadde vi brukt opp alle penge-
ne vi hadde tjent. Vi hadde kjøpt sukker, 
kaffe, ost og sånne ting som det var lite 
av i Norge. Det var stas da vi kom heim. 

Hun møter oss i gangen i huset sitt i 
Langhamn. Smilet leker omkring mun-
nen når hun ønsker oss velkommen 
og geleider oss inn i stua. – «Se», sier 
Anne. «Se alle bildene hun har laget!»  

Vi setter oss i sofaen og intervjuet starter 
akkurat her. Med å se på alle bildene hun 
har hengende. Bilder hun har brodert. 

- Her skal dere se strikkinga mi! 
Hun viser ivrig fram det hun holder på 
med akkurat nå. 

- Dette skal bli grytekluter. Jeg liker best 
å strikke mønster. Jeg har to fulle vesker 
liggende med ting jeg skal gi bort. 

Fortell litt om deg selv.

Du kan tro at folk drakk mye kaffe!

Her er det at Anne bryter inn og for-
teller at da hun var ferdig med folke-
skolen, fikk hun seg jobb på rekebua i 
Langhamn. Der jobba også Henny. Vi så 
veldig opp til Henny. Hun var «steika-
nes god» til å pelle reker. Jeg har aldri 
sett noen som var så snar.

- Ja, vi satt der i mange timer i strekk 
og jobba på akkord. Det var om å gjøre 
å være rask. Men det var ikke noe lett 
arbeid. Og vi fikk oppbløtte og såre hen-
der. 

Henny forteller og forteller. Og hun har 
mye å fortelle. Mye har hun opplevd i li-
vet. Det slår oss at mye av det hun fortel-
ler er av det gode og glade slaget. Har du 
ikke opplevd vonde og triste ting? 

- Det har jeg jo. Det var trist da Rei-
dar døde. Også mange andre trasige 

Henny Paulsen fyller hundre år 28. april i 
år og er Dyrøys eldste innbygger. (foto O.K.)

- Jeg er født i Nordkjosbotn, og nest 
yngst av 7 søsken. Tenk, jeg har over-
levd alle! 

Og hvordan havnet du på Dyrøya?
- Jeg var på besøk hos Olaug, søster 
mi, som var flytta til Dyrøya. En dag 
kom nabogutten Reidar kjørende med 
hesten. Han hadde noen varer han 
skulle levere. Idet han ser meg sier 
han: «Og her sitter mi kjerring!». «Å 
nei du!» svarte jeg. Men det ble oss to. 
Vi gifta oss og bygde hus her i Lang-
hamn. Og siden har jeg bodd her. 

Vi har hørt at under krigen flykta du til 
Sverige. Det må du fortelle om.
- Vi var 8 stykker som dro sammen 
over grensa. 5 av oss var fra Dyrøy. 
Det var i november 1944. Været var 
fint. Det var fritt for snø. I Bardu måtte 
vi vente noen dager før alt ble klart, og 
så la vi i vei siste stykket. Reidar had-
de fått tegna et kart vi skulle følge, og 
vi tok oss fram på egen hand. 19 timer 
brukte vi. Ja, vi måtte koke kaffe og 
kvile oss litt underveis. Når jeg tenker 

En dag kom nabogutten Reidar kjørende med hesten. Han hadde noen varer han 
skulle levere. Idet han ser meg sier han: «Og her sitter mi kjerring!».   (foto: privat)
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ting har jeg vært gjennom. Jeg kan også 
kjenne meg ensom etter hvert. Men jeg 
må jo finne meg i det som skjer. Og så 
har jeg handarbeidet mitt. Og mest har 
jeg opplevd gode og glade ting. 

Det er ett spørsmål som er vanskelig å 
komme utenom når man snakker med et 
menneske som har oppnådd så høy al-
der: Hva er oppskriften?

- Jeg får svare at jeg spiser ordentlig, 
god, gammeldags kost – det er bare sil-
da som mangler!

Samtidig røper hun at noe av hemmelig-
heten også er å være i aktivitet.

- Jeg liker å gå i naturen. Jeg har gått 
kolossalt mye. Fjellturer, og andre tu-
rer. Bærplukking. Eller å gå toppturer. Å 
være i aktivitet er viktig!

Og så forteller hun at hun også har del-
tatt på seniordans. Men det ble bare 9 år.

- Men jeg slutta etter at jeg var passert 
90! Sier Henny Paulsen, mens sollyset 
flommer inn gjennom stuevinduet. Vi 
kommer inn på temaet mørketid.

- Jeg liker mørketida. Når det blir ok-
tober og november fryder jeg meg. Jeg 
gleder meg til jul. Da holder jeg på med 
forskjellige ting framover. Lager nisser. 

Har jul i hver en krok. Pynter. Får opp 
juletreet. Sjøl om det er mørkt ute blir 
det mye lys inne og. Og så gleder jeg 
meg til lyset kommer tilbake. 21. januar 
ser vi skinnet av sola her i Langhamn. 

Kirka, Henny, si litt om ditt forhold til 
kirka. 

- Dyrøy er mi kirke. Der har jeg vært 
utallige ganger. Jeg liker å synge og tri-
ves å være i kirken. Jeg har mange min-
ner fra vanlige søndager, men også kon-
firmasjon og barnedåp når vi har vært i 
kirka. 

Og så forteller Henny at den grønne 
messehakelen i Dyrøy kirke, den har 
hun vært med å anskaffe. Da var hun 
med i tirsdagsklubben, en klubb som ar-
beidde for ve og vel for Dyrøya. 

Du har også vært et sangens menneske, 
Henny.

- Jeg elsker sang. Da jeg kom til Dyrøy 
ønsket jeg å synge i sangkoret som Ing-
mar Torgersen ledet. Da han skulle teste 
meg spurte jeg om å få synge «Syng kun 
i din ungdomsår», den kunne jeg. Jeg 
sang bare en strofe før han stoppa meg: 
«Du er godtatt!» sa han. Jeg gledde 
meg til hver sangøvelse. Selv sang jeg 
sopran, men det var så nydelig å høre de 

andre stemmene sammen.
  
Henny finner fram kaffe og sjoko-
lade. Vi nyter å sitte i hennes var-
me og lyse stue. Og, vi er blitt i rent 
godt humør av å høre alle hennes 
fortellinger. 

Ei snill stund! Takk for praten, 
Henny, og gratulerer med dagen 
som er rett rundt hjørnet! 

Dyrøy er mi kirke, sier Henny.

Datoer i vår:

31. mars, 7. april, 
19. mai og 9. juni

Velkommen til søndagsskolen!

Alle mann på dekk, for Jesus!
Tilbudet om søndagsskole i Brøstad kirke har vært en suksess! Og på 
siste gudstjeneste i februar måtte Ove prest se at «halve» menigheten 
forsvant ned i kjelleren etter samlingsbønna. Men det har han ingen 
problemer med å takle. Veldig bra at vi har fått på plass dette tilbudet!

Søndagsskole er det ved de fleste høymesser i Brøstad kirke. Da er alle med på starten av 
gudstjenesten. Søndagsskolesangen «Alle mann på dekk!» er tegnet til at søndagsskolen be-
veger seg ned i kjelleren for eget opplegg. I tillegg har menigheten tilbud om barnepass for 
unger under 4 år på loftet, i Håkonshallen. Supert å ha et hus med mange rom!
På familiegudstjenestene er alle med på hele gudstjenesten.

foto: Ragnvald Storvoll
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Skaffe deg en varmepumpe eller bytte ut den gamle - eller trenger 
den kanskje bare en service?  Vi leverer varmepumper med høy 

kvalitet. De fleste pumpene er lagervare. Mange av våre 
modeller kan du ta en nærmere titt på i vår utstilling hos 

LAVA AS i Tverrveien 16.   
Vi er sertifisert og autorisert MITSUBISHI og TOSHIBA forhandler. 

Ta gjerne kontakt for en gratis befaring

Med vennlig hilsen  
Varme- og kuldemontasje  

Kjell-Ivar Svendsen  
9311 BRØSTADBOTN  

tlf: 916 42 311  
vkmontasje@gmail.com 

Midtnatta 2019
Et av høydepunktene i konfirmant-
året er at konfirmantene i midt-
Troms samles til Midtnatta.

Lørdag 26. januar dro konfirmantene 
i Dyrøy ut for å delta på denne konfir-
mantfestivalen. Den arrangeres årlig på 
Bardufoss og er en konfirmantfestival 
med om lag 400 deltagere. 

Også dette året var Ruben Gaski på 
plass, eller som han selv kaller seg: 
«Svindler med stil». I tillegg til sitt 
show bidro han til å belyse festivalens 
tema: «Du ser det ikke før du tror det».  
I denne forbindelse delte han sin kristne 
tro med konfirmantene.

Et sammensatt band sto for god og fen-
gende musikk til allsangen. Konfirman-
tene hadde på forhånd øvd på noen av 
de sangene som blei sunget under midt-
natta. I pausene var det ulike aktiviteter 
og salg av mat og drikke i foajeen.  Den 
såkalte «kaosleken» var også dette året 
et populært innslag.

Foreldrene bidro med transport og som 
natteravner under arrangementet. 
Takk for at dere bidro til å gjøre kvelden 
mulig!                JOB

foto: Kenneth Jakobsen

Andakter ved 
Dyrøy Omsorgssenter 

Våren 2019

Torsdag 7. mars kl. 17.15
Andakt ved John Taylor

Torsdag 21. mars kl. 17.15
Andakt ved Ove Kjelling

Torsdag 11. april kl. 17.15
Andakt ved John Taylor

Torsdag 25. april kl. 17.15
Gudstjeneste med nattverd 

Ved Ove Kjelling
Ofring til Kirkens Nødhjelp

Torsdag 2. mai kl. 17.15
Andakt ved John Taylor

Torsdag 16. mai kl. 17.15
Andakt ved Ove Kjelling

Torsdag 6. juni kl. 17.15
Andakt ved John Taylor

Torsdag 20. juni kl. 17.15
Gudstjeneste med nattverd 

ved Ove Kjelling
Ofring til NMS

misjonsprosjekt i Thailand

Alle er hjertelig velkommen!
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Blomsterbua
Begravelsesbyrå 

Salg av gravminner og navnetilførsel
Stell og beplantning av gravsteder

Anne Larsen,  95 94 53 18

Ringveien 4, 9305 FINNSNES

Verdighet - Lang erfaring
Vi besørger alt ved begravelse i nært samarbeid 
med pårørende og deres ønsker.      Døgnvakt 77 84 11 30

Man - Tor: 09.30 - 17.00
Fre: 09.30 - 18.00
Lør: 09.30 - 15.00

www.dyroymat.no   77 18 93 50

Dyrøymat ASDemas AS er en landsdekkende produsent og leveran-
dør av lavspente tavleprodukter til elektrobransjen. 
Bedriften har 29 års erfaring, har cirka 50 ansatte og 
er representert i Hønefoss, Dyrøy og Harstad. 
I 2017 utvidet bedriften sin virksomhet med datter-
selskapet Philip Hauge AS i Bergen.

BEGRAVELSESBYRÅET 
i Brøstadbotn og Dyrøy

Sandbakk
    Begravelseshjelp as

 

Begravelse, Gravstein, Blomster

Finnset, 9310 Sørreisa
Tlf: 922 28 999

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

Ha en fin påske og vår!
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TAKKEANNONSER

Åpningstider: mandag:  stengt
  tirsdag, torsdag og fredag:  1000 - 1530

  onsdag og lørdag:  1000 - 1400

Takk for all vennlig deltagelse i anled-
ning Steinar Jørgensens bortgang. 
Takk for blomster, minnekort og dona-
sjon til sykehjemmet. Det kom inn 5 900 
kroner. En spesiell takk til Dyrøy om-
sorgsenter for god pleie.

Familien

Takk for all vennlig deltakelse ved vå-
res kjære mamma Joakime Andrea Kris-
tiansens bortgang og begravelse.
Takk for blomster, minnekort, telefoner 
og besøk. Hjertelig takk til Dyrøy Om-
sorgssenter for god omsorg og pleie.

Hilsen Frode Kristiansen

03. mars – Fastelavnssøndag
Kastnes bedehus kl. 11.00
Høymesse v/prest Ove Kjelling
Ofring: Kastnes bedehus

06. mars – Askeonsdag
Brøstad kirke kl 19.00
Fastegudstjeneste v/prest Ove Kjelling
Ofring: NMS, misjonsprosjekt i Thailand

17. mars – 2 søndag i fastetiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/prest Ove Kjelling
Brøstadbotn barnegospel deltar
Ofring: KFUK-KFUM

24. mars – Maria budskapsdag
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/prest Sigurd Hansen
Ofring: Moen bedehus

31. mars – 3. søndag i fastetiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prest Ove Kjelling
- Søndagsskole -
Ofring: Egen menighet

07. april – 4. søndag i fastetiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prest Ove Kjelling
- Søndagsskole -
Ofring: Kirkens nødhjelp - fasteaksjon

18. april – Skjærtorsdag
Brøstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/prest Ove Kjelling
Eventuelt friluftsgudstjeneste.
Ofring: Den Norske Israelsmisjon

19. april – Langfredag
Brøstad kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste 
v/prost Sigurd Skollevoll
Oktetten deltar
Ofring: Strømmestiftelsen

21. april – 1. påskedag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/prest Ove Kjelling
Ofring: NMS, misjonsprosjekt i Thailand

28. april – 2. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/prest Ove Kjelling
Ofring: Egen menighet

05. mai – 3. søndag i påsketiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/prest Ove Kjelling
Ofring: Egen menighet

17. mai – Nasjonaldag
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/prest Ove Kjelling
Ofring: Egen menighet

19. mai – 5. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste 
v/sokneprest Jan-Ole Berntsen 
- Søndagsskole -
Ofring: NKSS

02. juni – Søndag før pinse
Dyrøy kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v/sokneprest 
Jan-Ole Berntsen og Ove Kjelling 
Ofring: Egen menighet

08. juni – Pinseaften 
Kastnes bygdetun kl 13.00
Friluftsgudstjeneste v/prest Ove Kjelling

09. juni – Pinsedag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/prest Ove Kjelling
- Søndagsskole -
Ofring: NLM, region nord

23. juni – 2. søndag i treenighetstiden
St. Hansaften - Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll og 
avskjedsgudstjeneste for Ove Kjelling
Ofring: Det Teologiske Menighetsfakultet

30. juni – 3. søndag i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse ved Sigurd Skollevoll
Konfirmantjubileum
Ofring: Egen menighet

Betelskipet 
seiler langs kysten hele året, og blir brukt som flytende fiskarheim/
velferdsstasjon, møtebåt, eller til andre arrangementer. Når du ser 
båten ved kai, er du hjertelig velkommen om bord!

Fredag 5. april kl. 19.00 

Møte ombord i Elieser 6, - det blir 
også åresalg og kaffeservering.

Alle er hjertelig velkommen!
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INFORMASJONSBLAD

DØPTE: 
09.12.18.   Tiril Sofie Gjendahl

DØDE: 
25.11.18.   Kåre Torleif Bertheussen 
07.12.18.   Steinar Jarl Jørgensen  
07.12.18.   Joakime Andrea Kristiansen
20.12.18.   Snefrid Torsteinsen
16.01.19.   Sigrid Helena Paulsen

   SLEKTERS GANG

Samtalefelleskapet er åpent for 
alle. Samlingene er på 

torsdager i Brøstad kirke og 
starter med et måltid. 

Tidspunktet er kl. 19.00, hvis 
ikke annet er oppgitt. 

Se for øvrig plakater og 
bekjentgjørelser via facebook 

foran hver samling.

Torsdag 14. mars - kl. 16.00 
Familiemiddag

Torsdag 4. april
Sangkveld

Torsdag 25. april
Samtalefellesskap

Torsdag 23. mai
Samtalefellesskap

Torsdag 6. juni

Grillfest

Alle er velkommen!

Våren 2019


