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I skrivende stund har mirakelet 
skjedd. Fra nesten bunnfrossen vår 
til sommer, fra 0 til 100 på 4 sek-
under på en gammel Opel Kadett. 
Vi takker og bukker og sender en 
spesiell takk til Vår Herre for en 
god forsmak på sommeren, hva den 
nå enn måtte bringe. 

Endringer kommer og går på løp-
ende bånd, også for Dyrøy menig-
het. Christina Ströh slutter i sin 
stilling som menighetspedagog og 
flytter hjem til Tyskland etter 12 år 
i Norge. Dermed blir denne stillin-
gen lyst ut og vi håper virkelig på 
søkere. Du kan lese mer om Chris-
tina i bladet. 

I sommernummeret av Menig-
hetsblad for Dyrøy kan du også lese 
årsmeldingen, menigheten i litt tall 
og detaljer, eller lese litt om kon-
firmasjonen som var 1. pinsedag og 
ellers lese om barnearbeidet i me-
nigheten. Det kommer mer spen-
nende på trosopplæringsfronten til 
høsten. 

Vi fortsetter å takke for gode bi-
drag fra trofaste lesere. Nå gis 3 
nummer ut i året av menighets-
bladet, og vi går faktisk med godt 
overskudd. Takk også til Dyrøy 
kommune og våre annonsører for 
bidrag på annonsesiden. Vi har 
plass til nyetablerte bedrifter også! 

tae

Veikryss!
Når man kommer til et veikryss kan man begynne å lure på hvordan man kan finne 
ut hvilken vei man skal ta. Veikryss opplever vi alle i våre liv – og jeg, som menig-
hetspedagog og prestevikar, fikk oppleve noen av deres veikryss i lag med dere som 
bor her i Dyrøy. 

Ved noen veikryss er det naturlig å oppsøke kirken. Noen ganger er det i møte med 
sorg eller når barnet skal bæres til dåpen eller når ungdommen skal konfirmeres. 
Noen av dere og jeg selv har de siste årene vært på veier som så ut som både en-
veiskjørt og stengt. Og etter hvert har vi funnet ut at det faktisk går an å bruke vei-
ene likevel.

Når du svinger til høyre eller venstre skal du se deg om før du gir gass. Og jeg har 
kommet til et veikryss der jeg er nødt til å se meg om, se tilbake, undre meg, takke. 
Da jeg skjønte at jeg hadde kommet til et veikryss var det også naturlig for meg å 
spørre: hvordan finner jeg ut om jeg skal gå videre og hvilken vei jeg skal ta. Det 
var helt naturlig for meg å spørre en god veiviser som har vært med på mange vei-
valg: Gud. 

«Vær modige og sterke! Vær ikke redde og la dere ikke skremme av dem! For Her-
ren din Gud går selv med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.» 
Dette er et ord fra 5. Mosebok 31,6 og det sier veldig mye om hvordan jeg opplever 
Gud som en del av mitt liv. Og i min tjeneste her i Dyrøy og Senja prosti har jeg 
oppdaget mange som lever sine liv i lys av dette bibelord. Gud er med på alle våre 
veier, han går ved vår side, uansett hvor veiene fører oss. De siste 4,5 år fikk jeg lov 
til å være del av Dyrøy menighet og del av bygda. Jeg ble kjent med mange flotte 
mennesker som har etterlatt dype spor og det er mange gode minner jeg kommer 
til å bære videre som en skatt på min livsvei, som fører meg i første omgang hjem 
til Tyskland. 

Når man tar avskjed, er det siste ord som sies. Det kan være vanskelig å velge de 
riktige ordene, det er så mye man har på hjertet, så mye man har lyst til å si til sine. 
Jeg velger en velsignelse som mine siste ord til dere. Jeg tror at det er det beste jeg 
kan gi dere med på livsveien: 

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren smykke deg med håp og kjærlighet.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og gi deg fred. 
Måtte du aldri oppleve en dag hvor du sier: Det er ingen som bærer meg. 
Måtte du aldri oppleve en dag hvor du sier: Det er ingen som verner om meg. 
Måtte du aldri oppleve en dag hvor du sier: Det er ingen som er glad i meg.
Guds fred, som overgår alt hva du kan forestille deg, skal bevare ditt hjerte og dine 
tanker i Kristus Jesus. Gud velsigne deg, og vær du selv en velsignelse. 

God sommer og takk for meg!  Christina Ströh
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Leir på Tømmerneset i mai måned! 
Av Thor-Arne Ervik

Som en del av trosopplæringsplanen i Dyrøy menighet, ønsker man å 
invitere barn i visse aldersgrupper til å ta del i leirlivet. Denne formen 
for arbeid med barn har lange tradisjoner i vår kirke i samarbeid med 
diverse organisasjoner. 

Høstens tilbud på trosopplæringssiden. 
Av Thor-Arne Ervik

Dyrøy menighet har vedtatt trosopplæringsplan og ønsker å tilby flere 
aktiviteter for ulike aldersgrupper i løpet av høsten.

August/September
Det planlegges en pilegrimsvandring for 6. - 7. klasse i løpet av høsten med ut-
gangspunkt på Kastnes. Følg med på annonsering, dette blir spennende! 

Leir på Tømmerneset for 2. - 5. klasse fra 8. - 10. september (i regi av NMSU). 
Invitasjon sendes ut fra menigheten til aktuelle aldersgrupper. Soknepresten blir 
med på denne leiren. 

Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsboka 17. september i Brøstad kirke. 
Påfølgende samlinger for 4-åringene i Brøstad kirke. Tidspunkt og sted annonseres 
senere. 

Oktober
Familiegudstjeneste med utdeling av 6-årsboka 15. oktober i Brøstad kirke. 
Påfølgende samlinger i kirka, tidspunkt annonseres senere. 

November
Leir på Tømmerneset for 5. - 7. klasse  fra 3. - 5. november 2017 (NMSU). Invitasjon 
sendes ut fra menigheten til aktuelle aldersgrupper. Soknepresten kommer nok på 
besøk i løpet av leiren. 

5. - 7. mai ble det arrangert leir på Tøm-
merneset leirsted i regi av NMSU, ung-
domsorganisasjonen til NMS, det Nor-
ske Misjonsselskap. 

Tidligere år har vist seg å samle færre 
barn enn før, men nå skulle alle rekorder 
brytes. Man gikk bredt ut og inviterte i 
utgangspunktet barn fra 2. - 7. klasse.

Det endte med 42 påmeldte, herav 6 
barn fra Dyrøy menighet. Det er vi gla-
de og takknemlige for, og vi takker fore-
satte for at de «lånte» bort barna til en 
misjonsleir og helg på Tømmerneset. En 
stor takk også til frivillige i NMSU som 
gjennom flere år jobber spesifikt for at 
disse leirene skal realiseres. Voksne og 
unge medhjelpere fra Lenvik og Sørrei-
sa deltok også. 

Fokus og tema for leiren var troen på 
Jesus og at man skulle lære litt mer om 
hvordan man i den moderne verden ar-
beider med misjon. Prøv en gang til, sier 
Jesus, sang vi blant annet på samlingene.
Det ble mye lek, aktiviteter og mat, både 
ute og inne. Fredag var det til og med 
leirbålsamling ute, og lørdag kveld var 
det mulighet for å bli med på misjonsti-
voli. I mai var det også mulighet for en 
siste aketur oppe ved Reinelv grendehus. 

Soknepresten i Dyrøy hadde tid til å 
være med på leir denne gangen, og sat-
te stor pris på den større mengden barn 
som hadde meldt seg på. Dette håper jeg 
også gir mersmak til flere barn i Dyrøy, 
dette er ikke kjedelig, dette er bare gøy! 

Kom med på leir til høsten også da vel! 

Elena Agersborg, Aina Heim, Thea Svendsen, Henriette Andersen og Nora 
Agersborg storkoser seg på Tømmerneset-leir.

Fokus og tema for leiren var troen på Jesus og at man skulle lære litt mer om 
hvordan man i den moderne verden arbeider med misjon. «Prøv en gang til, sier 
Jesus», sang vi. 
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Medarbeiderfest i Dyrøy menighet 
av Hedda Sætherskar. Foto: Halfdan Sætherskar

Dyrøy menighet er helt avhengig av frivillige medarbeidere i tillegg 
til sine ansatte. I vår var alle samlet til hyggelig samvær i båthamna.

Mandag 22. mai 2017 var det medarbeider-
fest i Båthavna for Dyrøy menighet. Her 
var ansatte, råd, utvalg, frivillige i menighe-
tens arbeid, vikarer og deltakere i menighe-
tens aktiviteter for samlet til sosialt samvær.

Kvelden gikk ut på å feire vårt gode 
felleskap, og samtidig ha en avskjed 
med vår kjære menighetspedagog Chris-
tina Ströh, som reiser tilbake til Tysk-
land for å studere. Planen var å tilbringe 
kvelden ute ved gapahuken i flott vær og 
solskinn med bålkaffe, men grunnet dår-
lig vær flyttet vi oss inn i huset ved båt-
havna; ikke at det la en demper på det 
gode humøret og samværet.

Kvelden bød på god fiskesuppe levert 
av Dyrøymat, og noen smakfulle kaker 
laget av frivillige. Videre var det arran-
gert sang og leker til heder for Christina, 
hvor blant annet en av lekene gikk ut på å 
svare på spørsmål som angikk vår menig-
hetspedagog. Gode taler ble holdt av bl.a. 
Ragnvald Storvoll og Dyrøy kommunes 
egen ordfører Marit Alvig Espenes. 

Resten av kvelden var det god stemning 
og fokus rundt det givende arbeidet som 
blir lagt ned i kirken og menigheten.

Dyrøy menighet vil gi en stor takk til 
alle som er med på å gjøre en innsats for 
Dyrøy menighet og kirken. 

En av oppgavene i sporleken var å lage en sang eller et dikt som handlet om Christina. 
Bildet viser Marit Alvig Espenes, William Melbye. Bente Skipenes Østrem, Karin 
Storvoll og Tora Forså (foran).

Christina fikk en Mariusgenser i gave fra menig-
heten.

Kirkevergens hilser: 

Takk til Christina 
- velkommen til Lise!

Det er flott å få ta imot nye medarbei-
dere og det er vemodig å si farvel. I skri-
vende stund planlegges gudstjenesten 
11. juni. Der skal organist Lise Løvland 
ønskes velkommen til tjeneste i Dyrøy 
menighet, samtidig skal det tas farvel 
med menighetspedagog Christina Ströh 
som har vært menighetspedagog hos oss 
siden vinteren 2013. Kirkevergen har 
ikke anledning til å delta i den guds-
tjenesten, og benytter anledningen til å 
skrive hilsen til begge her.  

Velkommen Lise til organisttjeneste 
i Dyrøy menighet i 20 % stilling. Vi er 

svært takknemlig for at du har tatt 
organistjobben hos oss.  I tillegg 
til å arbeide som organist arbei-
der du også som lærer og kordiri-
gent, så vi har anordnet oss slik at 
vi deler din kompetanse med fle-
re. Da også de andre ansatte har 
deltidsstillinger som skal deles på 
flere arbeidsgivere vil det kunne 
bli lange perioder uten daglig ar-
beidsfellesskap i menigheten. Det 
overskygger likevel ikke den lyk-
ke det er å ha fått egen organist, 
og det er en glede å få ønske deg 
varmt velkommen til tjeneste i 
Dyrøy menighet!

Farvel til Christina! Det er vemo-
dig å takke deg for fint arbeids-

fellesskap, for godt utført arbeid, for 
engasjement og for omsorgen i tjenes-
tene du har utført i menigheten. Fire år 
er ikke lenge, men lenge nok til at du har 
satt varige spor. Det er særlig arbeidet 
knyttet til barn og unge, men også sam-
vær med voksne og eldre, som har fått 
ditt varemerke. Når vi ser tilbake vil vi 
huske gode stunder med fint fellesskap. 
En glede i det praktiske arbeid, men 
også glede i omtanke og bønn. Veien vi-
dere i Tyskland er ubeskrevet, spennen-
de og sikkert full av glede. Selv om vi 
så gjerne skulle hatt deg her mye lengre 
er det likevel ærlig og med omtanke du 
ønskes all mulig lykke i arbeid, i studier 
og privat! Velkommen tilbake! 

Hilser velkommen og sier farvel med sal-
me 319: «Lær meg å kjenne dine veie». 

Rachel Vangen Hoholm
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På gjensyn, Christina!  Velkommen til Lise!
Dyrøy menighet har hatt en 40% stilling 
som kateket/menighetspedagog i mange 
år. Det blir spennende å se om vi kan ha 
denne videre. 
Gudstjenesten 11. juni fylte oss med både 
vemod og glede. Vemod fordi menighets-
pedagog Christina nå slutter hos oss og 
reiser tilbake til Tyskland etter ca 12 år i 
Norge. Hun har planer om å fullføre preste-
utdannelsen i hjemlandet. Som Anne Lar-
sen så treffende sa det på menighetsfesten 
22. mai da vi markerte Christinas år hos 
oss: «Takk Christina, - for alt du har gitt 
oss. Enten det var Veien til Golgata, Knust 
hjerte eller din synlige glede over å jobbe 
med ungdommene våre, har du satt dype 
spor hos oss!»

Som en kontrast til vemodet sto gleden 
over at Lise Løvland er ansatt som organist 
i fast stilling hos oss. Hun har spilt i nesten 
tre måneder allerede, men ble ønsket for-
melt velkommen på denne gudstjenesten. 

Vi har rukket å høre hennes allsidighet i det 
musikalske, hennes trygghet både ved or-
gelet og pianoet, og gleder oss over at san-
gen i menigheten ved hennes ledelse kan 
nå nye høyder!

Bente S. Østrem/Foto: Geir Skoglund

I lang tid har Dyrøy menighet hatt inne 
forskjellige musikere og frivillige for å 
fylle organisttjenesten i kirkene. Nå har 
vi endelig fått stillingen besatt.
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Dyrøy pr. 1. mai 2017:
Kr. 24 100,-

L H Tobiassen, K og S Nilssen, H Rub-
bås, K Sørensen, H Espejord, B Ness, 
T Christiansen, B Ryvoll, L og A Ram-
berg, M og E Øvre, S Holmen, R Lille-
gård, S T Cruickshank, J A Pedersen, H 
Holm, B Dahl, T M Pedersen,  T Skjerv-
heim, J Bolle, M og P Moen, Sandvik, J 
E Taylor, V Olsen, S-F Høgmo, T Ner-
gård, S A Jensen, B J Moen, B Espenes, 
B J K Wangberg, G og P Andreassen, H 
Jerve, D Jensen, T I Karlsen, M Nordahl, 
R Jakobsen, S J Espenes, E Eilertsen, M 
Asbøl, B Ophaug, R Cruickshank, M 
Vasshaug, I Nikolaisen, H K Lillegård, 
E M Hind, K Nikolaisen, T B Paulsen, 
H Hartvigsen, B M Krogh, S Nergård, A 
Bruvoll, B Storvoll, J M Broks, K-J Lil-
legård, M Torstensen, B - O Nergård, O 
S Andersen, A P Hind, G B Svendsen, O 
I Guttormsen, S B Svendsen, H Paulsen, 
S Johansen, T Høgmo, J E Lillegård, M 
Klæboe, R B W Melbye Pettersen, E 
Vangen, M Sletten, T B Solberg, A Stor-
teig, P Myrvoll, H I Haugland, J Ber-
theussen, A-T og T Svendsen, B M Paul-
sen, O H Broks, K E Moen, G Dalgård, 
S S Jørgensen, H Sørensen, T Josefsen, 
T S Østrem, A Sæbbe, H Lorentsen, J 
Sletten, V Svendsen, K og JE Ottesen, 
H A Thoresen, H J Hansen, NN.

Utenbygds pr. 1. mai 2017:
Kr. 8 700,-

G Fossen, A T Bekkeli, L Fossbakk, O 
K Kvalheim, S Foldøy, W A Hansen, Å 
A Johansen, V Mørkved, A T Bekkeli, 
R M Nilsen, A E Johansen, B Landau, 
T Larsen, R E Sætherskar, G Bergvik, 
H Henriksen, J H Paulsen, G S Hofstad, 
O A Larsen, J Dalseth, M L Paulsen, T 
H Seljenes, O-S Larsen, S Bjørkeng, S 
K Larsen, I Aspeslett, I Gudbrandsen, H 
Holtermann, G Stiberg, S Sæbbe, A M 
Larsen, G Stiberg, K A Østrem, L Fyhn, 
M Brenna, I Grefstad, NN.

Totalt pr. 1. mai: Kr. 32 800,-

FORMIDDAGSTREFF 
Høsten 2017

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

Brøstad kirke, én torsdag i 
måneden kl. 10.30

Høsten 2017:
Torsdag 17. august, 

Torsdag 20. september, 
Torsdag 11. oktober,

Torsdag 16. november 
og Torsdag 07. desember

VELKOMMEN!

Bladpenger
Menighetsblad for Dyrøy
Det går bra for menighetsbladet. 
Med 3 nummer i året klarer vi 
å holde kontroll på økonomien. 
Dyrøyværingene vil ha bladet og 
er flinke til å ta ansvar og bidra.

Tidligere var Dyrøy og Sørreisa kjent som samarbeidsmenigheter, i 
den tida da det het Sørreisa prestegjeld. Før hadde man også felles 
menighetsblad. Med nye soknestrukturer har avstanden kanskje blitt 
større til vår nabokommune? 

Ny nettside for Dyrøy menighet

Nå har imidlertid et digitalt samarbeids-
prosjekt sett dagens lys. Dyrøy og Sør-
reisa har nå fått en felles hjemmeside, 
men med hver sine «undersider». 

På våre nettsider kan du nå lese ny-
heter, finne en kontinuerlig oppdatert 
gudstjenestekalender og finne oversikt 
over ansatte med tilhørende kontaktin-
formasjon.

Helt nytt er det nå at du kan melde deg til 
dåp eller konfirmasjon - elektronisk! Så 
enkelt og så lettvint er det nå blitt. 

Du finner oss på www.dyroymenighet.no  
Husk at du også finner Dyrøy menighet 
på Facebook. I tillegg prøver vi å synkro-
nisere prekenlista med aktivitetskalande-
ren på kommunenes hjemmeside. 

tae

Evandalisme
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Av Thor-Arne Ervik - foto: Trygve S. Østrem

Konfirmasjonsdagen er en historisk dag for mange. I Dyrøy menighet 
er den i år ekstra historisk. Alle konfirmantene i Dyrøy kirke 4. juni 
2017 var jenter.

Jentenes dag!

Det var konfirmasjonsdag og Pinsedag 
og været var høvelig, men varmen som 
kom den kommende uka var ikke kom-
met. Alt lå til rette for en fin høytidsdag 
og 197 mennesker var samlet til en se-
remoni som samlet seg om fredstanker, 
fremtid og håp og forbønn for 6 unge 
mennesker med fremtiden foran seg. 
Det historiske øyeblikket er at det for 
konfirmantåret 2016/2017 kun var jen-
ter i kullet!

6 jenter ble altså konfirmert 4. juni av sok-
nepresten og menighetspedagog Christi-
na Ströh. Og det har sannsynligvis aldri 

Avslappet stemning på den store dagen og ikke noe stress med å skjule bunaden under 
konfirmantkappene. Dorthea, Sissel, Lena og Ella er klar!

Da er vi i gang - konfirmantenes prosesjon.

skjedd før at det kun har vært jen-
ter i et konfirmantkull i Dyrøy. Pia 
Aurora Nupen Sætherskar, Sissel 
Helen Nikolaisen, Lena Ottesen 
Olsen, Ella Regine Jensen, Helene 
Sofie Jensen, Dorthea Yuan Niko-
laisen. Takk for året som var! 

Lykke til med det avgjørende året 
på ungdomsskolen til høsten og 
10. klasse.

Dette var for øvrig den siste kon-
firmasjonen som vår menighets-
pedagog Christina fikk være med 
på i Dyrøy. Soknepresten vil her 
takke for godt samarbeid og støtte i kon-
firmantundervisningen i den tiden du 

har vært hos oss, fra starten av 2013 og 
frem til nå. 

Som vanlig deltok konfirmantene med sang i 
gudstjenesten. - «Lord, I lift your name on high!»
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Konfirmantene i Dyrøy kirke 4. juni 2017. Bak fra venstre: Lena Ottesen Olsen, Dorthe Yuan Nikolaisen og Ella Regine Jensen. Foran fra venstre: Menighetspedagog Christina Ströh, Sissel 
Helen Nikolaisen, Pia Aurora Nupen Sætherskar, Helen Sofie Jensen og sokneprest Thor-Arne Ervik.

DYRØYKONFIRMANTENE - 2017

Foto: Trygve Skipenes Østrem
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Årsmelding - Dyrøy menighet 2016
Dyrøy menighetsråd har ansvar for det menighetsbyggende arbeid i 
Den norske kirke i Dyrøy, og dette inkluderer ansvar for personale, 
økonomi og drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder.

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

1.2 Mål og utfordringer
Dyrøy kirkelige fellesråd har som mål å tilrettelegge for at ansatte skal trives 
i jobb, oppleve jobbhverdagen meningsfylt og at det bidrar til strekt jobbnær-
vær. Det har vært lite sykemeldinger i 2016. Arbeidsmiljørettede tiltak har vært 
noe færre enn tidligere år. Felles tur med staben i Sørreisa utgikk, mens felles 
julegrøt for stab og arbeidsgiver ble gjennomført. Fellesrådet ser utfordringer 
ved stort etterslep på vedlikehold ved byggene. Rådet ser også utfordringer 
ved kirkeøkonomien generelt i de nærmeste årene, og vil ha oppmerksomhet 
både på kostander ved rekruttering til ledige stillinger og på at tjenester til-
knyttet de ulike brukergruppene skal kunne gjennomføres i hht. vedtatte pla-
ner og mål. Mål for menighetsarbeidet er at Guds ord skal bli rikelig forkynt og 
at mange flere skal delta i menighetens arbeid og ulike tilbud. Det er et ønske 
om å bygge en levende menighet der folk i alle aldre deltar.

2.1 Ansatte
•  Kirkeverge: Rachel Vangen Hoholm: 40 % stilling i samarbeid med Sørreisa 
kirkelige fellesråd, totalt 100 %. 
•  Sekretær: Kirsti S. Ottesen: 40 % stilling, 10 % knyttet til gravlundadminis-
trasjonsoppgaver 
•  Menighetspedagog:  Christina Ströh: 50% , 01.01.-31.07.2016 ( i permisjon 
fra 1.8.2016 og ut året), finansiert med statsmidler 40% undervisning og 10 %  
trosopplæringsmidler. 
•  Organist: Vakant (30%) i 2016.
•  Kirketjener/renholder: Ove Gamst: 30% stilling 
•  Kirkegårdsarbeider: Oppgavene lagt inn i tjenesteytingsavtale med Dyrøy 
kommune.

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

2.2 Råd, utvalg knyttet til administrasjonen, bygg, anlegg og økonomi
Menighetsråds/fellesrådsmedlemmer: Leder Anne Larsen, nestleder Halftan 
Sætherskar, Astrid Østrem Skoglund, Ove Gamst, Steivor Jensen, sogneprest 

Thor Arne Ervik, Ellen Mikalsen Hals. Vara; Kjærlaug Pedersen, Per Inge Rask 
Krogh, Robert Cruickshank, Marit Toldnes Espejord og Lill Sigrid Bergheim. Se-
kretær kirkeverge Rachel Vangen Hoholm

•  Arbeidsutvalg: Leder, nestleder, sogneprest, vara: Steivor Jensen, sekretær 
kirkevergen

•  Kirkelig administrasjonsutvalg: Leder, nestleder, tillitsvalgt og sekretær 
kirkevergen

•  Gudstjeneste og undervisningsutvalg: Soknepresten, menighetspedago-
gen, Karin Storvoll, Astrid Ø. Skoglund og Per Gunnar Cruickshank (nyvalgt av 
menighetsrådet). 

•  Utvidet komité for liturgi har bestått av gudstjenesteutvalget, samt Bente 
Skipenes Østrem og menighetsrådslederen Anne S Larsen. 

Undervisningsutvalget  har hatt  3 møter i 2016 og hovedoppgaven er fortsatt 
trosopplæringsplanarbeidet. Utarbeidelse av lokal trosopplæringsplan for me-
nigheten ble avsluttet vinteren 2016/2017, vedtatt av menighetsrådet og sendt 
til biskopen for endelig godkjenning.  Endelig godkjenning gjenstår og forventes 
våren 2017. Veien videre: Utvalget jobber kontinuerlig med gjennomføring og 
evaluering av allerede eksisterende og innføring av nye trosopplæringstiltak et-
ter fremdriftsplan. 

•  Diakoni- og misjonsutvalg: Soknepresten, Boye Skoglund, Aud Melbye og 
Oline Taylor. Utvalget arrangerer månedlige formiddagstreff i Brøstad kirke. På 
samlingene blir det samlet inn penger til NMS, menighetens misjonsprosjekt.

•  Kirkegårds/gravlundnemnd: Det er oppnevnt kirkegårdsnemnder som 
har ansvar for dugnadsarbeid og forskjønnelse av kirkegårdene. Lederne fra 
hver nemnd utgjør styret i Dyrøy Blomsterfond. Medlemmer: Randi Sæther-
skar (Brøstad), Solveig Holmen (Kastnes/Faksfjord), Anne Larsen (Dyrøy) og 
Kjærlaug Pedersen (Moen), Leif Hermod Jensen fra teknisk etat.

2.3 Aktiviteter
I 2016 har det vært 139 små og store arrangement i Dyrøy menighet, alt fra til-
tak innen trosopplæringen til gudstjenester, vielser og begravelser. 94 av disse 
arrangementene har foregått i egne bygg. 

2.4 Bygg og anlegg
Det er foretatt lite vedlikeholdsoppgaver ved kirkebyggene i 2016.
Etter omlegging av vannledninger i nabolaget til Brøstad kirke høsten 2015,  
oppstod vanntrykk i varmtvanntank som medførte vannskade på hele kjelle-
ren i Brøstad kirke. Renovering påbegynt høsten 2016, etter planen ferdigstilt 
før påske 2017. 
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Vedlikehold gravlund:
-  Lysarmatur til portstolper Brøstad gravlund ikke valgt. 
-  Vedlikehold av gjerder
-  Arbeid med festeregister videreført i 2016 

2.5 Økonomi/ ressurser
Tilskudd fra Dyrøy kommune 1.382.000. Mindreforbruk for 2016 på kr. 
150.939,74 er fordelt på følgende fond; kr. 75.000 til disposisjonsfond vedlike-
hold kirker; kr. 61.939,74 til disposisjonsfond menighet; kr.14.000 til disposi-
sjonsfond gravlund.
Mindreforbruket skyldes i hovedsak ledig organiststilling, langt lavere KLP-
kostnader enn budsjettert, og noe lavere strømkostnader enn budsjettert. Til 
tross for et faktisk mindreforbruk er det et lite merforbruk på 044, andre kir-
kelige formål, på ca. kr. 15.000. Det skyldes bl.a. en noe dyrere konfirmantleir 
enn anslått.

2.6 Menighetsbladet
I mange år har menighetsbladet i Dyrøy vært et fast innslag i kommunen. Det 
er fortsatt basert på frivillig basis og innsamling av bladpenger. Det gis nå ut 
3 nummer i året. Det har vært en utfordring de senere år med økonomien til 
menighetsbladet.  Derfor blir menighetsbladet nå  kun utgitt 3 ganger i løpet 
av året. Kostnad pr nummer ligger på i gjennomsnitt ca. 15.000,- (inkl porto/
forsending) Våre annonsører samt Dyrøy kommune, sørger også for tilskudd 
til bladet, som er viktig.  

I redaksjonen er sokneprest Ervik redaktør, Trygve Skipenes Østrem redigerer 
bladet digitalt, samt at Geir Skoglund og André Rune Sætherskar (ny av året) er 
øvrige medlemmer av redaksjonen for menighetsbladet i Dyrøy. 
Mindreforbruk blir alltid satt til menighetsbladfond.

3.0 ÅRSSTATISTIKK

INNTEKTER Regnskap 2016
Annonseinntekter 8 800,00
Bladpenger Dyrøy 29 940,00
Bladpenger utenbygds 8 550,00
Støtte fra Dyrøy kommune 5 000,00
Renter 34,00
SUM INNTEKTER 52 324,00
UTGIFTER Regnskap 2016
Trykkeriutgifter - 35 379,40
Porto/omkostninger - 9 765,37
SUM UTGIFTER - 45 144,77
RESULTAT 7 179,23

Årsstatistikk - Dyrøy 2016 2015 2014

Døpte 8 4 13
Døpte, bosatt i soknet 6 2 7
Konfirmanter 11 14 8
Vigsler 0 3 2
Gravferder 22 16 22
Gudstjenester, søn- og helligdager 44 45 45
Gudstjenester, andre 14 13 11
Gudstjenester med nattverd 39 42 34
Deltakere totalt 2 292 2 186 2 461
Gjennomsnittlig deltakelse søn- og helligdager 42 40 44
Nattverdgjester totalt 573 651 593
Gjennomsnittlig nattverdgang på gudstjenester 15 16 17
Kirkeofringer totalt 83 976 86 951 93 301
Herav ofringer til arbeid i menigheten 20 400 19 146 18 598
Andre innsamlinger/kollekter og gaveinntekter i soknet 40 276 70 649 0
Menighetsrådsmøter 6 8 6
Saker som er behandlet 84 80 86
Innbyggere  Dyrøy kommune 1 145 1 150 1 170

4.1 Konfirmasjon 2015/2016:
Konfirmantkullet 2015/2016 besto av 11 konfirmanter av 12 av kirkens medlem-
mer/ tilhørende i denne aldersgruppen. Det var en veldig gledelig,  høy deltakelse!

4.2 Aktiviteter konfirmanter vår-16:
-   Midtnatta på Bardufoss, januar
-   Konfirmantene deltok på felles temadag om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
for konfirmantene i Senja prosti på Finnsnes. Selve aksjonsdagen gikk konfir-
mantene med bøsse , med stor støtte fra foresatte. Kirkens nødhjelpsaksjon 
samlet inn kr. 15.088,- 
-  Undervisningssamlinger 
-  Samtalegudstjeneste, mai
-  Konfirmasjonsgudstjeneste, juni
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4.3 Konfirmasjon 2016/17:
Konfirmantkullet 2016/ 2017 består av 6 konfirmanter av 12 av kirkens med-
lemmer/ tilhørende i denne aldersgruppen. Mange valgte alternative løsninger 
for konfirmasjon.
Innskriving, juni; Fra etter påske ble det gitt informasjon i avisa og via Face-
book. Det ble sendt ut invitasjonsbrev til alle kirkens medlemmer og tilhøren-
de 8. klassinger i posten. Innskriving ble gjennomført med personlig oppmøte 
av ungdom med foresatt i Brøstad kirke i juni. Seneste frist for påmelding var 
1.9. Konfirmantavgift er som før NOK 1 000,-. 

Aktiviteter konfirmanter høst-16:
-  Undervisningssamlinger, september – desember (2,5 timer med felles måltid)
-  Foreldremøte, september
-  Presentasjonsgudstjeneste i Brøstad kirke, september
-  Lysmesse og mørketidsgudstjeneste, desember 
-  Deltakelse av konfirmanter i gudstjenester som medliturger og kirkeverter; 
kirkekaffe ved konfirmantforeldre
-  Konfirmantleir på Tømmerneset leirsted med 37 konfirmanter fra Dyrøy og 
Sørreisa i november 2016. 

-  Informasjon gis nå også elektronisk via egen facebook-gruppe for konfirman-
ter og foresatte (fra og med 2016).

4.4 Andre trosopplæringstiltak

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

4.5 Samarbeid skole og barnehage
Det er et godt samarbeid med både barnehage og skole. Følgende ble gjennom-
ført i 2016: 

Dyrøy barnehage:
-  Besøk av soknepresten i barnehage (september)
-  Krybbevandring i Brøstad kirke med 4- og 5-åringer (desember)
Elvetun skole:
-  Bibelkurs: «Vandring gjennom bibelen for barn» i 5. klasse v/ Solveig Mathi-
sen og menighetspedagog (februar)
-  Tidligere har man hatt besøk på skolen i 8. klasse av menighetspedagog og 
sokneprest med informasjon og invitasjon til konfirmantåret. Dette året fikk vi 
nei fra rektor på Elvetun til et slikt besøk (mai) 
-  Høsttakkegudstjeneste i Dyrøy kirke, 1.-7. klasse (september)
-  Julegudstjeneste i adventstiden i Brøstad kirke for hele skolen (desember)
-  Planleggingsmøte av julegudstjenesten med ansatte på skolen.

5.0 Voksne
•  Samtalefellesskap for voksne gjennom hele året, inkl 1 internasjonal fest, 
snitt pr. gang 10-15 stk. Hver 3. torsdag.
•  Formiddagstreff torsdag en gang pr. måned. Formiddagstreffet besøker og 
får besøk av Salangen menighet en gang i året. God oppslutning rundt disse 
felles treffene. 

TILTAK DELTAKELSE ANSVAR

BARN & TWEENS
MIN KIRKEBOK 4

KIRKEROTTENE
September

Familiegudstjeneste 
med utdeling av boka 
til 4-åringene med 2 
påfølgende klubbsam-
linger

Oppmøte: Jenter: 5 
Gutter: 5 (83%)
(Antall døpte i mål-
gruppen: 12)

Frivillige medar-
beidere og sok-
neprest

… og i samme familie-
gudstjeneste. Utdeling 
av DVDen «Kirkerot-
tene» til 5-åringer 

Oppmøte: Jenter: 2 
Gutter: 3 (71%)
(Antall døpte i mål-
gruppen: 7)

Sokneprest

MIN KIRKEBOK 6
Oktober

Helt førsteklasses! 
Utdeling til 1. klassin-
ger med 2 klubbsam-
linger i etterkant

Oppmøte: Jenter: 5 
Gutter: 2 (117%)
(Antall døpte i mål-
gruppen: 6)

Frivillige medar-
beidere og pre-
stevikar 

TILTAK DELTAKELSE ANSVAR

TÅRNAGENTER
April

3. og 4. klassinger
Opplegg på lørdag i 
Brøstad kirke, der un-
ger oppdager kirken 
som tårnagenter; av-
sluttes søndag med fa-
miliegudstjenestene.

Oppmøte: Jenter: 5 
Gutter: 2 (117%)
(Antall døpte i mål-
gruppen: 6)

1 barn som tilhører 
en annen menighet 
fikk også bok. 

Frivillige medar-
beidere, 
menighetspeda-
gog og sokne-
prest

LYS VÅKEN
Februar

5. klassinger
Utdeling av BIBELEN 
Opplegg fra lørdag - 
avsluttes søndag med 
familiegudstjenestene. 

Oppmøte: Jenter: 9 
og Gutter: 4 (93 %)
(Antall døpte i mål-
gruppen: 14)
Veldig gledelig 
oppslutning!

Frivillige 
medarbeidere, 
konfirmanter, 
menighetspeda-
gog og sokne-
prest



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 2 - 201722 23

TAKK og BØNN
• Gudstjenestene i menigheten 

• Andaktene på Omsorgssenteret

• Samtalefellesskapet i kirka 

• Formiddagstreffene i kirka

• Brøstadbotn Barnegospel

• Søndagsskolen på Dyrøya

• Menighetsrådet

• Kommunestyret og formannskapet

• Ansatte og frivillige i menigheten

• Alle som er ensomme og syke

• Alle som har mistet en av sine kjære 

• Kommunestyret og Formannskapet

• Alle som lever med krig og undertrykkelse 

• Alle som lever i fattigdom i verden

• Sommeren i nord

• Ekteskapene som inngås i Dyrøy

•  Vi ber om ny menighetspedagog i Dyrøy

• Elvetun skole og Dyrøy barnehage

• Takk for ny organist Lise Løvland

•  Andakter på Dyrøy Omsorgssenter hver 14. dag, ved sognepresten, John 
Taylor, menighetspedagog Christina Ströh og vikarer fra Lenvik. Sognepresten 
besøker ved anledning beboere på Dyrøy omsorgssenter enkelte torsdager og 
fredager. 
•  Temagudstjeneste med fokus på sorg og tap (Allehelgen). 
•  Konfirmantjubileumstreff på sommeren gjennomført i juni 2016 med 12 del-
takere. Middag og kaffe på Trekløverhuset. Takk til leder Anne S Larsen og Stei-
vor Jenssen, som stilte som menighetens representanter! 
•  Julekonsert med en fullsatt Brøstad kirke i desember, med lokale aktører.
•  Dyrøy menighet er aktiv på Facebook, har annonser for gudstjenester og an-
dre aktiviteter. 

6.0 Miljøvern
Vår virksomhet forurenser i ubetydelig grad det ytre miljø.

7.0 Menighetens misjonsprosjekt
Dyrøy menighet støttet NMSU og prosjektet  «Barn og unges utdanning i Thai-
land». Valgt kontaktperson for prosjektet siden 2016 er Astrid Østrem Skog-
lund. 
Til sammen 3 ofringer var dedikert misjonsprosjektet, samt kollekt v/formid-
dagstreffene i Brøstad kirke.Til sammen kom det inn 5.542,- NOK  i 2016 til 
Dyrøy menighets misjonsprosjekt. 

8.0 Frivillig engasjement i menigheten
Menighetsrådet ser at uten engasjement og stor innsats fra frivillige, vil ikke 
vårt nyttige og viktige arbeid kunne la seg gjøre. Menighetsrådet vil derfor tak-
ke alle som gir av sin tid for kirkelig arbeid. Vi vil også takke de som støtter 
med pengegaver.
Det er hyggelig at vårt arbeid skaper glede og engasjement. Våre ansatte mottar 
godord og ros, og møter samarbeidsvillige og engasjerte personer i sitt virke. 
Avslutningsvis vil vi også takke de ansatte for stor innsats i 2016. 

For Dyrøy menighet:
Anne Larsen         Thor-Arne Ervik       Rachel Vangen Hoholm
Leder i menighetsrådet        Sogneprest        Kirkeverge

Andakter ved 
Dyrøy Omsorgssenter 

Høst 2017

Torsdag 06. juli kl. 17.15
Andakt v/John Taylor

Torsdag 20. juli kl. 17.15
Andakt v/Sigurd Skollevoll

Torsdag 03. august kl. 17.15
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 17. august kl. 17.15
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 31. august kl. 17.15
Gudstjeneste m/nattverd 

v/Thor-Arne Ervik

Tirsdag 12. september kl. 17.15
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 28. september kl. 17.15
Andakt v/John Taylor

Tirsdag 10. oktober kl. 17.15
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 26. oktober kl. 17.15
Gudstjeneste m/nattverd 

v/Thor-Arne Ervik

Alle er hjertelig velkommen!

Konto: 4776 16 83124
Gi 100!



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 2 - 201724 25

Blomsterbua
Begravelsesbyrå 

Salg av gravminner og navnetilførsel
Stell og beplantning av gravsteder

Anne Larsen,  95 94 53 18

Ringveien 4, 9305 FINNSNES

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

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

www.dyroymat.no   77 18 93 50

Dyrøymat AS

BEGRAVELSESBYRÅET 
i Brøstadbotn og Dyrøy

Sandbakk
    Begravelseshjelp as

   Siv-Frida Høgmo
   Tlf: 996 95 329 

Begravelse, Gravstein, Blomster

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

God sommer!

Demas AS er en landsdekkende produsent og leveran-
dør av lavspente tavleprodukter til elektrobransjen. 
Bedriften har 28 års erfaring, har cirka 50 ansatte og 
er representert i Hønefoss, Dyrøy og Harstad. 
I 2017 utvidet bedriften sin virksomhet med oppkjøp 
av Philip Hauge AS i Bergen. 
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Høsten 2017
Samtalefellesskapet er et åpent fel-
lesskap i Dyrøy menighet. Samlin-
gene er hver tredje torsdag i Brøstad 
kirke. Samlingene starter kl.19.00 
med et hyggelig måltid. Dernest er 
det en innledning rundt et tema som 
etterfølges av samtale i grupper.

Torsdag 31. august 

Torsdag 21. september 

Torsdag 12. oktober

Torsdag 2. november

Torsdag 23. november

Torsdag 7. desember 
Mørketidsgudstjeneste

Alle er velkommen!

TAKKEANNONSER

Hjertelig takk for deltakelse i forbin-
delse med Olav Hansen sin bortgang.

Familien

Dyrøy menighet  vil få takke Maren og 
Ole Jørgen Hagen ved Stokkan Lys. De 
har gitt lys gratis til Holm kirkegård på 
Dyrøya!

25. juni   – 3. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/ sokneprest Thor-Arne Ervik
Jubileum 50-års konfirmanter
Ofring: Egen menighet

02. juli – 4. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

09. juli – 5. søndag i treenighetstiden
Brøstad  kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Gunn Elvebakk
Ofring: Ungdom i Oppdrag

16. juli – 6. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

23. juli – 7. søndag i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Dyrøy kirkes venner

30. juli – 8. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste. 

06. august – 9. s. i treenighetstiden
Hagenes på Dyrøya  kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: egen menighet

13. august  – 10. s. i treenighetstiden
Messefall - på grunn av Nord-Håloga-
land bispedømmes økonomi. 
 
20. august   – 11. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: KRIK – Kristen idrettskontakt

27. august – 12. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Det Teologiske Menighetsfakultet

03. september – 13. s. i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

10. september – 14. s. i treenighetstiden
Høymesse på Moen bedehus kl 11.00
Gudstjeneste v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: De 4 Diakoni-institusjoner

17. september – 15. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Utdeling av 4-årsbok - DVD til 5-åringene.
Ofring: Acta, Barn og Unge Normisjon

24. september – 16. s. i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Konfirmantpresentasjon
Ofring: Menneskeverd

01. oktober – 17. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/vikarprest
Ofring: Blå Kors

08.oktober – 18. s. i treenighetstiden
Kastnes bedehus  kl. 11.00
Høymesse v/vikarprest
Ofring: Kastnes bedehus

15.oktober – 19. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Utdeling av 6-årsbok
Ofring: Brøstad kirkeforening

22. oktober – 20. s. i treenighetstiden
Moen bedehus kl 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Strømmestiftelsen

29. oktober – Bots og bededag
Finnsnes kirke
Felles gudstjeneste i prostiet i anledning 
Reformasjonsjubileumet. 
Se annonse i Folkebladet. 

05. november – Alle Helgens dag
Brøstad kirke kl 11.00
Gudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Institutt for sjelesorg 
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INFORMASJONSBLAD

  SLEKTERS GANG

DØPTE: 
19.03.  Madelen Kristiansen Torsteinsen
26.03.  Nikolai Emilian Pedersen – tilh Tromsø
16.04.  Jakob Krogh-Skog
30.04.  Solveig Emine Johansen – døpt i Lyngen kirke
 Helene Henriksen Johansen
11.06.  Tuva Jakobsen-Johansen

DØDE: 
17.03.  Sigrid Jørgine Storvoll   f. 1930
18.03.  Asbjørn Hermod Nordmo   f. 1935
20.04.  Olav Hansen    f. 1941
13.05.  Karin Jorid Forsland   f. 1943

VIGDE:
06.05.  Rachel Anna Starr 
   og Ivan Dalgård

Oppstandelsen og livet visst,
det er den Herre Jesus Krist;
ved tro på ham vi livet får
om enn vårt legems liv forgår,
og den som lever og som tror,
skal aldri dø, det er Guds ord.

Norsk salmebok 2013 - nr. 880
Martin Luther, 1542/Oversatt M.B. Landstad 1855


