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«Min Gud er en forsonet Gud» 

Påsken er kirkens viktigste, og k  anskje også vanskeligste høytid.
Høytiden er viktig, fordi fortellingen om Jesu lidelse og død, og hans oppstan-

delse, danner grunnlaget for vår kristne tro. Hvis det ikke er sant at Jesus døde og 
sto opp igjen, forsvinner hele grunnlaget for vår tro. Paulus skriver i 1. Korinterbrev 
15, vers 14: Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er 
også tom.
Samtidig er dette en vanskelig høytid for mange av oss. For noen er det en vanske-
lig tid fordi man sliter med å fatte og tro at dette kan være sant. Dessuten er det en 
vanskelig tid fordi man minnes om døden, og kanskje forsterkes en sorg og smerte 
over å ha mistet noen man var veldig glad i.

En svært viktig side ved påskens budskap er forsoningen.  Når Jesus dør på korset, 
forsones Gud og mennesker. I alle tider har man diskutert og fundert på hva denne 
forsoningen innebærer. De forskjellige forsoningslærene fremhever ulike sider ved 
hva forsoningen innebærer. Noen vil si at forsoning dreier seg om at Gud skal bli 
blid igjen på menneskene som har sviktet og syndet, og det skjer ved at Guds egen 
sønn lider og dør, og betaler for menneskenes synder. Dette finner vi helt tilbake 
til 1000-tallet, fra Anselm av Canterbury (den objektive forsoningslære). En annen 
måte å uttrykke forsoningen på er at Gud av sin store kjærlighet sender sin sønn til 
jorden med budskapet om forsoning og tilgivelse (den subjektive forsoningslære). 
Det fremstilles også en tredje måte å forklare dette på, og det knyttes til Martin 
Luther. Ifølge denne går Kristus i døden for der å beseire døden, synden og det onde 
(den klassiske forsoningslære).

Jeg tror ikke det er nødvendig å velge den ene måten å tenke om dette, jeg tror 
faktisk at Guds tanker er høyere enn våre, og at vi ikke fullt ut kan forstå dybden i 
Guds tanker og hans gjerninger. Men det kan fort bli feil hvis vi helt forkaster tan-
ken om at det kreves et oppgjør for menneskenes synder. Jesu død på korset er et 
slikt oppgjør. Og det står slett ikke i veien for at vi kan både si, skrive og tenke at 
det er kjærlighet som driver Gud til hele påskens drama. Det er en viktig sannhet at 
når Jesus dør på korset, så dør han av kjærlighet, av sin egen kjærlighet til oss men-
nesker. Og like sant er det at når Jesus går i døden, så beseires både døden, synden 
og det onde. Akkurat det understrekes så sterkt på 1. påskedag, når vi kan feire at 
Jesus står opp igjen.

Men forsoningen slutter ikke her. Kristendom er forsoning. Forsoning mellom men-
nesker og Gud, men også mellom mennesker. Når Gud selv sørger for forsoning 
mellom seg og menneskene, viser han vei til oss om at vi skal forsone oss med hver-
andre. Vi utfordres og kalles til å forsones med Gud, men også med hverandre. Hat 

Tiden går, - Gjensidige består! 
Det er et gammelt slagord som viser seg 
å stemme. Likeså med menighetsbladet. 
Tiden har gått, men menighetsbladet har 
bestått sin prøve. Fortsatt skal 3 nummer 
utgis for fremtiden. 

Men det er snart nye tider i Dyrøy me-
nighet: 
Redaktøren fra de 5 år som har gått, pak-
ker ned sin hatt (men beholder jakthatten 
på på Dyrøya!!) og ror videre til Lenvik. 
Soknepresten takker av og det kan dere 
lese mer om i dette bladet, samt hvem 
som kommer til etter hvert i Dyrøy. 

I disse 5 årene har det vel til sammen blitt 
gitt ut 15-20 menighetsblad. I alle disse 
har man i redaksjonen prøvd å få et tverr-
snitt av menighetens og kommunens ak-
tiviteter presentert. Og jeg føler at vi har 
lykkes bra med det. Og det håper jeg vil 
fortsette. Spalter som «Min salme» eller 
«min barndoms jul», er noe som jeg håper 
har vært godt mottatt av leserne. 

I løpet av høsten vil dere også kanskje 
kunne lese om Olsokgudstjeneste i Dyrøy, 
sannsynligvis fra noen lokale, langveis-
farende på slektstreff i sommer, Frilufts-
gudstjeneste på Heimly i Bjørkebakken 
og gullkonfirmantene i Dyrøy kirke! 

I skrivende stund er det lavtrykkene og 
regn som rår. La de bare holde på. Så blir 
det kanskje en bedre sommer? 

Husk: Det er alltid lov å håpe! 

Thor-Arne Ervik, 
redaktør og sokneprest

Fortsettes side 4
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og ondskap mellom mennesker er grunnlaget for mye menneskelig lidelse. Vi ser 
det der det er krig og konflikt. Vi ser det i mange familier, arbeidsplasser og lokal-
miljø. Vi ser det mellom ulike grupper og folk. Hvis mennesker ikke kan forsones, 
blir man lett stående fast i konflikt, og gjerne også i bitterhet. Man blir så bundet av 
fortida at man ikke er i stand til å se fram til morgendagen og det som ligger foran.
Jesus Kristus viser oss veien for forsoning. 

Stortinget har vedtatt at det skal settes i gang en sannhets- og forsoningsprosess i 
forhold til fornorsking av samer og kvener. Jeg håper at dette kan bli en god pro-
sess, og jeg har godt håp om at den kristne forståelse av forsoningen kan være med 
å skape et godt grunnlag for denne prosessen. Her dreier det seg ikke om å bagatel-
lisere det som har skjedd, men snakke sant om det, slik at man kan gå videre. Et godt 
oppgjør med fortida skaper grunnlag for å gå inn i framtida.

En gang, i evigheten hjemme hos Gud er det ikke behov for noen forsoningsprosess. 
For der er alt oppgjort. Der finnes ingen ondskap, og ingen som vil hverandre vondt. 
Men så lenge vi lever i denne verden, inviteres vi til å leve i forsoningens nåde. Ta 
imot det Gud har å gi, og selv leve et liv der vi gir videre av den kjærlighet og for-
sonings gave som Gud gir oss.

forts. fra side 2

Han er oppstanden, store bud!
Min Gud er en forsonet Gud, 

min himmel er nå åpen!
Min Jesu seierrike død 

fordømmelsenes piler brøt
og knuste mørkets våpen!

Å, røst, min trøst!
Ved hans seier, som jeg eier, 

helved bever.
Han var død, men se, han lever!

NOS13 nr. 193
Birgit Cathrine Boye 1778

Denne andakten var biskop Olav Øygards 
påskehilsen til menighetene.

Takk til Kirsti!

Vår kjære sekretær gjennom 27 år, 
Kirsti Ottesen, skal pensjonere seg. 

Hun har vært en trofast medarbeider 
som gjennom alle disse årene har tilpas-
set seg nye oppgaver, nye tjenester, nye 
ansatte og en kirkelig utvikling som har 
gitt mange utfordringer.

Når vi ser på arbeidshverdagen på 
1990-tallet og sammenholder den med 
dagen i dag er den på enkelte hold ikke 
gjenkjennbar. Kirsti har stor arbeidskapa-
sitet og har lært seg nye oppgaver med 
stort engasjement. Nå i den siste perioden 
har hun håndtert 6-7 dataprogrammer. En 
slik kollega er ikke lett å gi slipp på, og 

hun har derfor utallige ganger over de 
siste 4-5 årene blitt overtalt til å fortset-
te å arbeide. Vi har altså lyktes til denne 
dag, men nå er det ugjenkallelig slutt. Det 
er derfor med tungt hjerte vi lar henne få 
lov å pensjonere seg.

Vi har mange gode minner fra krevende 
kontordager, personalturer og gode sam-
taler, - ikke minst er vi glade for at hun 
har lært bort krøkebærsaftkompetansen 
sin! Vi er svært takknemlig for jobben 
som er gjort, et ærlig, ryddig og samar-
beidsorientert virke er Kirsti sitt vare-
merke.  Når hun nå takker av etter 27 
års tjeneste for Dyrøy menighet er det 

fint å få takke gjennom menig-
hetsbladet, og få dele med alle 
Dyrøys innbyggere, en hjer-
telig takk for utført arbeid og 
fine år. Her er en melding di-
rekte til deg: Du vil bli savnet, 
og vi er svært glad for at vi kan 
få lov å ringe deg hvis vi må 
avklare arbeidsrelaterte saker 
eller vi står fast i kontorhver-
dagen. Vi ønsker lykke til med 
pensjonisttilværelsen og håper 
du får gode dager!

Beste hilsen 
Rachel, kirkeverge

Samlingene starter kl. 19.00.
Torsdag 13/9 - Sangkveld

Torsdag 11/10 - Tema: Sorg
Torsdag 1/11 - Tema: Bønn

Torsdag 22/11 - Samtalefellesskap
Torsdag 6/12 - Mørketidsgudstjeneste

Alle er velkommen!

Høsten 2018
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Takk til Thor-Arne!
gaver og praktisk menighetsarbeid, han 
har vist omsorg for helheten ved å drive 
kirkelig arbeid.

Thor-Arne behersker kunsten å være 
både beskjeden og i sentrum samtidig. 
En trivelig kombinasjon å tenke på når 
vi ser tilbake på minner fra personaltu-
rer, ulike møter og sammenkomster. 

Vår kjære sogneprest gjennom 5 år, 
Thor Arne Ervik, skal over i nytt 

virke i Lenvik sogn. Thor Arne har satt 
spor både hos staben og i menigheten 
for øvrig, i lokal sport og politikk og på 
jakt. Det har vært mange hyggelige sam-
taler om tema både i andakt og preik, der 
det er delt både alvor og humor. Han har 
engasjert seg både i administrative opp-

Det er fint å få takke gjennom me-
nighetsbladet og dele med Dyr-
øys innbyggere at det er vemodig 
å takke av fem års virke i menig-
heten og i det menighetsbyggende 
arbeidet. Samtidig er det slik at 
han drar ikke så langt, han blir bo-
ende i Sørreisa og han skal arbei-
de i Lenvik sogn. Det betyr at han 
kan få tjenester i Dyrøy og at han 
møter oss igjen både i kirkelige 
handlinger og gudstjenester.

Dette er derfor en takk for fem fine 
år og hjertelig på gjensyn når det 
måtte skje.  Lykke til i ny jobb!

Beste hilsen Rachel, kirkeverge

Gi 100!
Konto: 4776 16 83124

Menighetsblad for Dyrøy drives 
ved hjelp av annonseinntekter og 
frivillige gaver. Et lite bidrag fra 
mange betyr at vi kan fortsette å 
gi ut bladet som har eksistert i 
snart 50 år.

I 5 år har Thor-Arne døpt nye Dyr-
øyborgere - på avskjedsgudstjenes-
ten var det Sarah Emilie sin tur.

Sangminne-samling
Mange sitter i sorg og savn etter å ha mistet noen av sine kjære. Inni-
mellom etterspørres sorgtilbud og tiltak som kan bidra til å gjøre sorg 
og savn lettere for de som rammes. 

Høsten 2018 vil Dyrøy og Sørreisa 
menigheter arrangere «Sangmin-

ne-samlinger». Her inviteres alle som har 
opplevd å miste noen, evt. andre som har 
lyst til å minnes noen som har gått bort til 
å minnes de som har gått bort, gjennom 
musikk og sang som disse satte pris på. 
 

Dette er tenkt både som en samling der 
vi minnes og hedrer de som har gått 
bort, og der vi kan få til fine samtaler 
om det sangminnet denne personen har 
etterlatt seg. Samtidig ønsker vi å min-
ne oss selv på at vi må snakke om hvil-
ken sang, låt, musikk vi opplever betyr 
noe for oss i hverdagen, sånn at dette 
blir kjent for de etterlatte når en selv en 
gang går bort. Musikk beriker livet og 
hverdagen, musikk hjelper oss å holde 
minnene levende og sangminne fra en 
som har gått bort, og som spilles i et 
fellesskap, gir rik anledning til at flere 
sammen kan minnes den som har gått 
bort. Mange gir uttrykk for at sorg og 
savn blir lettere når en kan dele tanker 
og opplevelser om de som har gått bort.
Kirken ønsker å være brobygger for men-
nesker i sorg og glede. Med sangminnear-
rangement håper en at det skal være mulig 
å spre glede midt i sorgen. Det å dele sang-
minner kan bidra til å skape et fellesskap 
der man opplever sorgen annerledes. 

Har du/dere et slikt sangminne du øn-
sker å hedre den avdøde med og dele i et 
fellesskap kan det sendes inn til kirke-
vergen på e-post kirkeverge@sorreisa.

kirken.no som vil koordinere den før-
ste samlingen. Musikken/sangene set-
tes sammen dels med levende musikk, 
avspilling med ønsket artist, eller som 
allsang.  Dersom du har mistet noen nå 
i nyere tid eller for mange, mange år si-
den, vil vi gjerne høre fra deg. Vi håper 
å få sangminner i alle sjangre og fra på-
rørende til avdøde i alle aldre.  

Har du lyst å være med på dette, og ikke 
vet sikkert hvilken sang en du vil minnes 
likte BEST, kan du likevel finne en du 
opplevde betydde noe for dere sammen. 
Send sang, navn, låt, musikkstykke inn 
til kirkevergen innen 1. september 2018.

Dersom det kommer inn mange sangmin-
ner vil vi vurdere å lage flere slike min-
nekvelder. Dato for samlingene i Sørreisa 
og Dyrøy menigheter vil annonseres på 
hjemmesidene, menighetenes facebook-
side og på baksiden av Troms Folkeblad.

Rachel Vangen Hoholm
Kirkeverge Sørreisa og Dyrøy



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 2 - 20188 9

Betjening av Dyrøy sokn 
sommeren 2018 til våren 2019
Når disse linjer leses er Thor-Arne Ervik sluttet som sokneprest i Dyrøy 
menighet. Det neste året vil det derfor bli andre prester menigheten vil 
møte ved gudstjenester og begravelser, i menighetsråd og ved andakter, 
i konfirmantundervisning og trosopplæring. Her er en liten presenta-
sjon av dem, men først en takk til sokneprest Ervik.

Thor-Arne Ervik  
Takk for årene i Dyrøy!

I godt og vel 5 år har Thor-Arne Ervik vært sok-
neprest i Dyrøy. Han begynte før påske 2013 og 
har arbeidet seg godt inn i menighet og lokalsam-
funn, både hos ung og gammel. Han har deltatt i 
jaktlag, han og kona Siv-Frida har åpnet hjemmet 
sitt for flere årganger med utvekslingsstudenter og 
han har til og med hatt en kort karriere som fot-
balltrener! i tillegg til møtepunktene med barn i 
trosopplæringen og ungdommer i konfirmasjons-
alder, har Thor-Arne også prøvd å være litt ekstra 
tilgjengelig på Omsorgssenteret. Et bredt spekter 
av oppmerksomhet!

Jesper Alvær 
Sommervikaren

I sommer vil Dyrøy (og Sørreisa) menighet bli betjent 
av en vikar i 6 uker. Her er hva Jesper Alvær (født 1973) 
skriver om seg selv:  Jeg er for tiden student ved Teolo-
gisk Fakultet (TF) ved Universitet i Oslo og knyttet til 
Nord-Hålogaland Bispedømmes innføringsprogram for 
kommende prester. Tidligere har jeg studert billedkunst 
og opplever teologien som fordypende samtidig som 
det åpner for en annen type sosiale relasjoner. Jeg vok-
ste opp i Oslo, men har også studert og jobbet i Frankri-

Ove Kjelling  
Ny og fungerende

Det er nok å ta hardt i å kalle seni-
orprest Ove Kjelling for ny. Han har 
en lang prestetjeneste bak seg, sist 
som prost i Trondenes prosti før han 
kom hit til Senja prosti som senior-
prest og bosatte seg i Sørreisa. Men 
han er ny for Dyrøy og Kjelling har 
vært lite i Dyrøy. Det blir det nå ret-
tet på, da Ove Kjelling vil bli funge-
rende sokneprest i Dyrøy det neste 
året. Han vil ta de fleste gudstjenes-

Jan Ole Berntsen  
Konfirmantpresten

Den som får ansvaret for konfirmantene i Dyrøy 
neste år, er soknepresten i Sørreisa, Jan Ole Bernt-
sen. Og da blir konfirmantene godt ivaretatt! Under-
visningen blir som vanlig i Brøstad kirke, men kon-
firmantleir, ungdomsgudstjeneste og litt annet blir 
sammen med konfirmantene i Sørreisa. 

ke, Tsjekkia, Japan og USA. Jeg har fremdeles et par år igjen av studiene ved TF. Job-
bet sist år ved Lambertseter menighet i Oslo. Har fremdeles mye å lære og jeg gleder 
meg til å være en del av Sørreisa og Dyrøy sokn en periode i sommer.

ter og begravelser her, han vil sitte i menighetsrådet og han vil være med i en del 
av trosopplæringen.

Sigurd Skollevoll  
Til og fra-presten

En gang imellom kommer jeg til å vende tilbake til 
gamle tomter og det blir bare hyggelig! Men det blir 
bare enkelte ganger – litt til og fra. Samlet skulle 
dette bli en stabil og god prestetjeneste i Dyrøy neste 
år, selv om det blir et vikarenes år.

Med vennlig hilsen Sigurd Skollevoll, 
Prosten i Senja

En stor takk til Thor-Arne Ervik for hans 5 gode år som sokneprest i Dyrøy!
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Avskjed med soknepresten
Etter 5 år i tjenesten tok Dyrøy menighet avskjed med sogneprest Thor-
Arne Ervik. Fra nå av tjenestegjør han i Lenvik med base i Sørreisa.

Prost Sigurd Skollevoll holdt tale 
til Thor-Arne under gudstjenesten. 

Han fortalte fra innsettelsen 03.03.13, 
da prosten ga han dette ordet med på 
veien inn i prestetjenesten i Dyrøy: 
«Min nåde er nok for deg» Kor. 12.9. Da 
passet det ekstra godt at det i teksten for 
avskjedssøndagen står «For av nåde er 
dere frelst, ved tro.» Ef. 2.8. Under kir-
kekaffen etter gudstjenesten hilste pros-
ten også fra biskopen, og overleverte en 
orkidé som takk for innsatsen i Dyrøy 
menighet gjennom 5 år. 

Menighetsrådets leder, Anne Larsen, 
takket Thor-Arne for innsatsen og sam-
arbeidet de har hatt. Hun nevnte også at 

Thor-Arne har engasjert seg på andre 
områder i Dyrøy – både i elgjakt, som 
fotballtrener og som politisk engasjert. 
Hun overrakte en gave fra menigheten, 
- en god og varm genser til bruk under 
elgjakta, sammen med et par jakthan-
sker. Det så ut som Thor-Arne satte stor 
pris på denne gaven!

Kirkeverge Rachel Vangen Hoholm sa i 
sin tale at hun synes at 5 år har gått fort. 
Hun nevnte spesielt de mange og artige 
sammenkomstene de har vært på, i tillegg 
til gode samtaler og diskusjoner på kon-
toret. Thor-Arne har tatt med seg sin lune 
humor på jobb, og det har hun satt stor pris 
på. 

Kirketjener Ove Gamst 
har også hatt et nært sam-
arbeid med sognepresten, 
og har bl. a. fått montert 
et speil i sakristiet som 
skulle passe Thor-Arne. 
Sigurd Skollevoll var jo 
prest i bygda før Thor-
Arne, og som kjent er det 
temmelig stor forskjell i 
høyden på de to mennene, 
så en del tilpasninger har 
vært nødvendig. Med en 
god porsjon kreativitet 
har de også laget en an-
ordning på prekestolen 
i Dyrøy kirke så hele 
menigheten kan se Thor-
Arne tydelig når han står 
på den. Ove sa at uten 
humor og spøk kan man 
sikkert være både prest 

Prost Sigurd Skollevoll takker Thor-Arne Ervik for sin 
tjeneste som sokneprest i Dyrøy.

og kirketjener, men humor 
kommer veldig godt med og 
gir hverdag og fest en ekstra 
dimensjon. Han takket Thor-
Arne for laget!

Thor-Arne prest takket for hil-
senene han fikk. Han fortalte at 
han har vært prest i 14 år, først 
2 – 3 år i Fauske, deretter 6 år 
i Harstad, og nå drøyt 5 år i 
Dyrøy. Han drar videre for å 
utvikle seg faglig, og fordi han 
tror det kan være bra rent me-
nighetsmessig. Han fremhevet 
at det fremover antagelig vil 
kreves enda mer av frivillige 
bidrag for å få menighetsli-
vet til å gå rundt. Dette er et 
resultat av skillet mellom stat 
og kirke, noe som innebærer 
en del usikkerhet fremover, 
spesielt hva gjelder den øko-
nomiske situasjonen. Han 
var takknemlig for de mange 

En god og varm genser og jakt-
hansker til bruk under elgjakta ble 
overrakt Thor-Arne fra menigheten.

frivillige som har bidratt i Dyrøy 
menighet. Selv skal han fra august 
over i en stilling som kapellan i 
Lenvik menighet med arbeidssted 
hovedsakelig Rossfjord. Han og 
Siv-Frida skal bo i Sørreisa der de 
har kjøpt en leilighet som er klar for 
innflytting. Når han nå skifter jobb, 
ser han både bakover og fremover, 
og takker for seg og den tiden han 
har vært i Dyrøy.

Bente S. Østrem
foto: Trygve S. Østrem 

Kirketjener Ove Gamst hilste også til soknepresten og 
var spesielt takknemlig for hans gode sans for humor.
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Nyere gravfelt er mer 
ensformig, men enklere 
å vedlikeholde.

Eldre gravfelt er sjarmerende med sitt 
mangfold av gravmerker.

VERNEPLAN FOR KIRKEGÅRDENE I DYRØY
Vi har alle et forhold til våre kirkegårder. Der ligger våre avdøde slekt-
ninger og venner, men også mange ukjente. Ja, selv en helt fremmed 
kirkegård kan gi en god opplevelse der man kan vandre rundt blant 
blomster og gravmerker og undre på hvilke historier som gjemmer seg 
bak navnene og minneordene. De er jo våre parker!

takt med prestekontoret  hvis de ønsker 
å ta ansvar for/feste ei grav. Ellers må 
kirkevergen ta ansvar for disse, og de 
står da i fare for å bli slettet. I Dyrøy er 
det ingen festeavgift, så man løper ingen 
økonomisk risiko ved å stå som fester.

Hvor lenge kan man feste ei grav? I ut-
gangspunktet 60 år med adgang til for-
lengelse 20 år til. Her nord bør man kun-
ne forlenge ytterligere, både fordi vi har 
større plass og fordi formoldingspro-
sessen går saktere. Man har ikke lov å 
gjenbruke en grav før det bare er store 
knokler igjen. Gravutvalget har i tillegg 
foreslått: «så lenge noen levende minnes 
den avdøde».

Er det nødvendig med gjenbruk? Sier 
man ikke «Hvil i fred» når man setter ned 
kista? Det er mye følelser i dette! Gjen-
bruk kan være billigere enn nye felt, alt 
etter jordsmonn og vegetasjon, også for-
di man da ikke utvider plenklipparealet 
på sommerstid. Men dette vil aldri helt 
kunne tilfredsstille behovet for nytt are-
al, nettopp fordi formoldinga går så lang-
somt her nord. Likevel vil kanskje de 
fleste gå med på gjenbruk av de små fel-
tene på kirkegårdene som er så gamle at 

I Dyrøy og Sørreisa er det startet opp et 
arbeid for å få laget en verneplan for kir-
kegårdene. Medlemmene fra Dyrøy er 
Berit Nikolaisen, Kjærlaug Pedersen og 
Halftan Sætherskar. I tillegg skal kom-
munestyret velge enda en representant.

Vernearbeidet er vanskelig, for hvilke 
kriterier skal man legge til grunn? Kun 
de eldste og spesielle? Noen for hvert 
tiår eller stilperiode? Historiske hendel-

ser og navn? Skal det være forskjell på 
kong Salomo og Jørgen Hattemaker?

Her er også lover og regler å følge som 
for eksempel kulturminneloven som sier 
at alt eldre enn 1573 automatisk er fredet 
(f.eks. middelalderkirkegården i Dyrøy-
hamn). Det gjelder også alle samiske 
kulturminner eldre enn 100 år. Men vet 
vi hvilke graver som er samisk? Kultur-
myndighetene sier også at kulturminner 
skal vernes på sin opprinnelige plass, 
slik at gamle gravmerker ikke kan sam-
les og settes på stas ved inngangsporten 
eksempelvis. Men vil det ikke se rart ut 
hvis man verner et og annet gammelt 
gravmerke og det blir store mellomrom 
med sletta graver imellom? I praksis vil 
man nok heller verne hele felt med gam-
le graver.

Kan vi da ikke bare verne alle gravstøt-
tene? Nå er det slik at gravmerker er et 
privat eie. Noen eier dem, eller bør eie 
dem. Men i Dyrøy har vi et stort pro-
blem, for vi har over 1000 graver som 
ingen har tatt ansvar for eller har eier-
skap til! Mange av disse gravene er be-
plantet, men prestekontoret har ingen 
navn å henvende seg til hvis gravsteinen 
blir skadet ved gravearbeid eller noen 
vil sette en urne ned der, eller steinen er 
blitt skjev og bør sikres. Jeg vil derfor på 
det sterkeste oppfordre folk til å ta kon-

det verken er gravmerker eller noen som 
husker/vet hvem som ligger der?

Den nye trenden med at flere og fle-
re lar seg kremere, kan stoppe beho-
vet for nytt areal. En kiste tar like mye 
plass som 8 urner. Vi ser også at folk bor 
mer spredt utover landet, og mange sy-
nes det er enklere å stelle ei familiegrav 
med urner enn mange enkeltgraver. Av 
samme grunn blir det mer og mer van-
lig med minnelunder, der navneplata på 
den avdøde står på en felles stein eller 
treskulptur, mens kista eller urna er et 
annet sted uten gravmerke (men selv-
sagt avmerka i gravkartene). Vi går inn 
for at det opprettes minnelunder på alle 
kirkegårdene våre, men hva med Kast-
nes krets? Skal den være i Faksfjord el-
ler i Kastneshamn? Kastnes gamle kir-
kegård er nedlagt, men kan ikke slettes 
på mange år. Vi ønsker å verne hele den 
lille kirkegården, den er idyllisk der den 
ligger mellom trærne  med et helhetlig 
inntrykk av graver fra ulike tidsepoker, 
bygdas lille park! Kanskje man kan få 
til et samarbeid mellom det offentlige og 
ungdomslaget om å vedlikeholde den?

Som dere ser er det mange ting vi må se 
på, og vedtektene for 
kirkegårdene skal også 
gjennomgås. Vi i ver-
nekomitèen er veldig 
takknemlig for innspill 
og synspunkt i arbeidet!

tekst/foto:
Berit Nikolaisen
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Konfirmasjon 2018

Tradisjonen tro var det igjen konfirmasjon i Dyrøy kirke.  
I år 9 flotte ungdommer fra bygda.

Et konfirmantår er til ende. 3. juni 
2018 ble det konfirmert 9 flotte 

ungdommer fra Dyrøy, i Dyrøy kirke. 
De har vært en bra gjeng å følge! 

Det var fullt av festkledde og feststemte 
konfirmanter, og deres familier og flere 
fra menigheten var samlet. Det er mange 
som gleder seg over konfirmantene og 
stiller villige opp på deres store dag.  

At vi sang «No livnar det i lundar», med 
kuling og regn utenfor kirkeveggene, 
hører bare med til kuriositeten. Været 
kan en visstnok ikke gjøre med, så foto-
graferingen ble i år lagt innendørs! 

Perspektivet på fremtiden og de valg som 
ligger foran de kommende 10. klassin-
gene på Elvetun, var noe jeg forsøkte å 
vektlegge i preken og sluttord. Samt dette 
med betydningen av konfirmasjon, at det 
er en forbønnshandling for ungdommene 
og deres familier, deres fremtid og at det 

går en rød tråd tilbake til dagen de aller 
fleste ikke husker: dåpsdagen. 

Flytelys ble tent i døpefonten som sym-
bol på at dåpen skal bære oss igjennom 
livet og dets utfordringer. 
Lokale aktører fra Dyrøy deltok med 
tekstlesning (Ellen Mikalsen Hals) og 
utdeling av roser og korsbæring under 
prosesjon (Anne Synnøve Larsen). 

Nå håper vi at noen av konfirmantene 
følger oppfordringa til presten og søker 
seg til MILK, eller kan være med på noe 
av det den lokale menigheten tilbyr på 
det kirkelige plan! 

Thor-Arne Ervik
foto: Trygve S. Østrem

«Jentutten» i konfirmasjonsstasen. Fra venstre Tonje Hågbo Karlsen, Karine 
Elisabeth Goos, Viktoria Johansen og Natthanan Saengtapun.

Gutta foretrekker den «kuule» varianten. Fra venstre Kevin Fristad, Elias R. 
Skjervheim, Martin Ertzaas, Henrik Edvardsen og Markus Sæbbe Haraldsvik.   Natthanan heller vann i døpefonten 

til flytelysene.
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Konfirmantene i Dyrøy kirke 3. juni 2018. Bak fra venstre: Henrik Mikal Kristoffer Edvardsen, Markus Falk Sæbbe Haraldsvik, Kevin Fristad, Martin Ertzaas og Elias Rydningen Skjervheim. 
Foran fra venstre: Karine Elisabeth Goos, Viktoria Johansen, sokneprest Thor-Arne Ervik, Tonje Hågbo Karlsen og Natthanan Saengtapun.

DYRØYKONFIRMANTENE - 2018

Foto: Trygve Skipenes Østrem
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Årsmelding for Dyrøy menighet 2017

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

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 sterkt jobbnærvær. Det har 
vært lite sykemeldinger i 2017. Arbeidsmiljørettede tiltak har vært noe færre enn 
tidligere år. Felles tur med staben i Sørreisa gikk til Indre Troms. 

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 kostnader ved rekruttering til ledige stillinger og på 
at tjenester tilknyttet de ulike brukergruppene skal kunne gjennomføres i hht. ved-
tatte planer 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 le-
vende menighet der folk i alle aldre deltar.

•	 Organist: Lise Løvland 20% i permisjon, siden august 2017.
•	 Kirketjener/renholder: Ove Gamst 30% stilling 
•	 Kirkegårdsarbeider: Oppgavene lagt inn i tjenesteytingsavtale med Dyrøy kom-

mune.

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

4. Utvalg og råd
Kirkelig fellesråd/ menighetsråd
Rådet har hatt 7 møter og behandlet 94 saker. Har følgende medlemmer:
Anne Larsen (leder), Astrid Østrem Skoglund, Ove Gamst, Steivor Jensen, Halftan
Sætherskar (nestleder), Thor Arne Ervik, Ellen Mikalsen Hals. AU: leder,  nestle-
der, soknepresten og kirkevergen. 
Vara: Kjærlaug Pedersen, Per Inge Rask Krogh, Robert Cruickshank, Marit Toldnes 
Espejord og Lill Sigrid Bergheim

Utvalg for undervisning 
Dette utvalget består av soknepresten, Karin Storvoll, Astrid Ø. Skoglund og Per 
Gunnar Cruickshank. 
Undervisningsutvalget har hatt 2 møter i 2017 og hovedoppgaven er fortsatt tros-
opplæringsplanarbeidet. Utarbeidelse av lokal trosopplæringsplanen for menighe-
ten ble avsluttet vinteren 2016/2017, vedtatt av menighetsrådet og sendt til bisko-
pen for godkjenning i høst. Endelig godkjenning gjenstår og forventes snarest. 

Veien videre: Utvalget jobber kontinuerlig med gjennomføring og evaluering av al-
lerede eksisterende og innføring av nye trosopplæringstiltak etter fremdriftsplanen 
som vedlegger trosopplæringsplanen. 

Utvalg for gudstjenesteliv
Består av soknepresten, Karin Storvoll, Astrid Ø. Skoglund og Per Gunnar 
Cruickshank. Utvalget hadde 1 møte i 2017, hvor vi hadde en gjennomgang og eva-
luering av gudstjenestereformen. 

Utvalg for diakoni og misjon: 
Sognepresten, Boye Skoglund, Aud Melbye og Oline Taylor. 

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

5. Aktiviteter
I 2017 har det vært 131 små og store arrangement i Dyrøy menighet, alt fra tiltak innen 
trosopplæringen til gudstjenester, vielser og begravelser. 87 av disse arrangementene 

3. Ansatte
•	 Kirkeverge: Rachel Vangen Hoholm: 40 % stilling i samarbeid med Sørreisa kir-

kelige fellesråd totalt 100 %. 
•	 Sekretær: Kirsti S. Ottesen: 40 % stilling, derav10 % knyttet til gravlundadmi-

nistrasjon 
•	 Menighetspedagog: Christina Ströh, 50 % fra februar 2017 frem til august 2017. 

Stillingen lyst ledig, men ikke rekruttert.   
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har foregått i egne bygg. I tillegg til gudstjenester og kirkelige handlinger, følgende 
aktiviteter;

For barn og unge:
•	 5.1. Konfirmantarbeid 
•	 5.2. Andre trosopplæringstiltak 
•	 5.3. Samarbeid med barnehage og skole
For voksne:
•	 Andakter på Dyrøy Omsorgssenter hver 14. dag, ved sognepresten, John Taylor og 

vikarer fra Lenvik, samt at soknepresten besøker omsorgssenteret på enkelte fredager. 
•	 Temagudstjeneste med fokus på sorg og tap (Allehelgen). 
•	 Konfirmantjubileumstreff på sommeren gjennomført i juni 2017 med 19 deltakere. 

Middag og kaffe i Brøstad kirke, menighetssalen. Takk til leder Anne S Larsen og 
Steivor Jensen, som stilte som menighetenes representanter og gode medhjelpere! 

•	 Diakoniutvalget arrangerer månedlige formiddagstreff i Brøstad kirke. På sam-
lingene blir det samlet inn penger til NMS, menighetens misjonsprosjekt. Det er 
gjennomført 11 formiddagstreff i 2017.

•	 Dyrøy menighet er aktiv på Facebook og har nå fått egen nettside  
(www.dyroymenighet.no)

5.1. Konfirmantarbeid 
Konfirmasjon 2016/2017:
Konfirmantkullet 2016/17 besto av 6 konfirmanter av 12 av kirkens medlemmer/ til-
hørende i denne aldersgruppen. Det var en del som valgte alternative løsninger for 
konfirmasjon, enten borgerlig eller ingen av delene. 

Aktiviteter konfirmanter våren 2017:
- Midtnatta på Bardufoss, januar
- Konfirmantene deltok på felles temadag om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 

for konfirmantene i Senja prosti på Finnsnes og gikk med bøsse i april, med 

Innskriving, juni
Fra etter påske ble det gitt informasjon i avisa og på nett (menighetens egen hjem-
meside) og med invitasjonsbrev til alle kirkens medlemmer og tilhørende 8. klassin-
ger i posten. Innskriving ble gjennomført med personlig oppmøte av ungdom med 
foresatt i Brøstad kirke i juni. Senest frist for påmelding var 1.9. Konfirmantavgift 
er NOK 1000,-. 

Aktiviteter konfirmanter høsten 2017:
- Undervisningssamlinger, september – desember (2,5 timer med felles måltid)
- Foreldremøte, september, Presentasjonsgudstjeneste i Dyrøy kirke
- Lysmesse i desember (1.søndag i advent) 
- Deltakelse av konfirmanter i gudstjenester som medliturger, kirkeverter; kir-

kekaffe ved konfirmantforeldre
- Konfirmantleir på Tømmerneset leirsted ble flyttet fra november 2017, til fe-

bruar 2018. 

5.2. Andre trosopplæringstiltak

TILTAK DELTAKELSE ANSVAR

BARN & TWEENS

MIN KIRKEBOK 4

KIRKEROTTENE
September

"Min kirkebok 4" til 
4-åringene. Familieguds-
tjeneste med utdeling av 
boka og 3 klubbsamlin-
ger i etterkant.

Oppmøte: Jenter: 1, 
Gutter 3 (80%)
(Antall døpte i mål-
gruppen: 5)

Frivillige med-
arbeidere og 
sokneprest

... og i samme familie-
gudstjeneste utdeling av 
"Kirkerottene" (DVD) 
til 5-åringene

Oppmøte: Jenter: 2, 
Gutter 2 (33%)
(Antall døpte i mål-
gruppen: 12)

Soknepresten

MIN KIRKEBOK 6
Oktober

Helt førsteklasses!
"Min kirkebok 6" til 
1. klasse. Brøstadbotn 
Barnegospel deltok. 
Familiegudstjeneste 
med utdeling av bok 
og 2 klubbsamlinger i 
etterkant.

Oppmøte: Jenter: 2, 
Gutter 4 (86%)
(Antall døpte i mål-
gruppen: 7)

Frivillige med-
arbeidere og 
sokneprest

TÅRNAGENTER
Mars

Tårnagenthelg for 3. - 4. 
klasse. Opplegg på lør-
dag i Brøstad kirke, der 
unger oppdager kirken 
som tårnagenter. Avslut-
tes med familiegudstje-
neste.

Oppmøte: Utsatt pga 
særdeles få påmeldte.

Frivillige medar-
beidere, menig-
hetspedagog og 
sokneprest

stor støtte fra foresatte. 
- Undervisningssamlinger 
- Samtalegudstjeneste, mai
- Konfirmasjonsgudstjeneste, juni
- Kirkens nødhjelpsaksjon, - 

samlet inn kr 10.053.-

Til venstre:
Konfirmantene i Dyrøy 2017/18

Konfirmasjon 2018:   Konfirmantkullet 2017/ 2018 består av 9 konfirmanter av 11 
av kirkens medlemmer/ tilhørende i denne aldersgruppen. Dette er igjen gledelige 
tall for Dyrøy menighet! 
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LYS VÅKEN
Februar

LysVåken-helg for 5. 
klasse. Utdeling av boka 
"BIBELEN"
Opplegg fra lørdag med 
overnatting i Brøstad 
kirke; avsluttes med fam.
gudstjeneste søndag.

Oppmøte: Jenter: 2, 
Gutter 4 (67%)
(Antall døpte i mål-
gruppen: 9)

Frivillige med-
arbeidere og 
soknepresten

KONFIRMANT-
BIBEL
Februar/Mars

7. klasse ble invitert til 
"LysVåken"-gudstjenes-
ten og fikk utdelt hver sin 
konfirmantbibel.
En samling i mars 
samtidig med 2016-kon-
firmantene - med tema 
om Bibelen

Oppmøte: Jenter: 3, 
Gutter 3 

Soknepresten

LEIR
TØMMERNESET

Leirtilbud for 1. - 7. 
klasse. Invitasjon sendt 
til alle.

Oppmøte: Jenter: 6, 
Gutter 0 (60% av 10)

Soknepresten i 
samarbeide med 
NMS

- I tillegg kommer dåp med dåpssamtaler gjennomført av prest, kontinuerlig hele 
året.  Dåpstallene i Dyrøy for 2017 lå offisielt på 5, 2 gutter og 3 jenter. Det utgjorde 
71% i målgruppen på 7 fødte barn, men i tillegg var 1 barn døpt et annet sted som 
er bosatt i kommunen, samt 3 andre barn som var døpt i menigheten, men bosatt i 
annen kommune.  

5.3. Samarbeid med barnehage og skole

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

Dyrøy barnehage:
- Krybbevandring i Brøstad kirke med 4- og 5-åringer- fordelt på to grupper, 

totalt 23 stk  (desember)

Elvetun skole:
- Bibelkurs: «Vandring gjennom bibelen for barn» i 5. klasse v/ Solveig Mat-

hisen (februar)
- 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.

       

6. Bygg og anlegg; 
Kirkene
Det er foretatt lite vedlikeholdsoppgaver ved kirkebyggene i 2017, men taket på 
Brøstad kirke og bårehuset ble byttet i overgangen 2017-2018.
Vannskade på hele kjelleren i Brøstad kirke ferdigstilt april 2017. 
Dyrøy kirke malt utvendig ved bruk av frivillige, Dyrøy kirkes venner og innleid 
hjelp, utgifter dekket av vedlikeholdsmidler fra Dyrøy kommune.

Gravplassene
- Det avventes montering av lys ved portstolper Brøstad gravplass, arbeidet er 

bestilt.
- Lys Brøstad gravplass, arbeidet prosjektert men det avventes anbudsrunde
- Vedlikehold av gjerder
- Arbeid med festeregister videreført i 2017
- Arbeid med bevaringsplan påbegynt

7. Økonomi/ressurser:
Regnskapet viser et mindreforbruk pr kr. 68.500 for 2017. Disse er satt til ulike fond 
og tas tilbake til driften i kommende år og etter avtale med Dyrøy kommune som 
bevilger driftsmidler til kirkedriften. 

8. Menighetsbladet 
I mange år har menighetsbladet i Dyrøy vært et fast innslag i kommunen. Det er fortsatt 
basert på frivillig arbeid 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. 14.000,- (inkl porto).

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 er øvrige medlemmer 
av redaksjonen for menighetsbladet i Dyrøy. 

INNTEKTER Regnskap 2017
Annonseinntekter 9 200,00
Bladpenger Dyrøy 29 700,00
Bladpenger utenbygds 11 400,00
Støtte fra Dyrøy kommune 1 000,00
Renter 36,00
SUM INNTEKTER 51 336,00
UTGIFTER Regnskap 2017
Trykkeriutgifter - 38 374,78
Porto/omkostninger - 11 341,28
SUM UTGIFTER - 49 716,06
RESULTAT (overskudd) 1 619,94

Mindreforbruket settes til menighetsbladfond
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9. Årsstatistikk
Årsstatistikk - Dyrøy 2017 2016 2015

Døpte 8 8 4
Døpte, bosatt i soknet 5 6 2
Konfirmanter 6 11 14
Vigsler 6 0 3
Gravferder 22 22 16
Gudstjenester, søn- og helligdager 42 44 45
Gudstjenester, andre 12 14 13
Gudstjenester med nattverd 38 39 42
Deltakere totalt 2 066 2 292 2 186
Gjennomsnittlig deltakelse søn- og helligdager 40 42 40
Nattverdgjester totalt 549 573 651
Gjennomsnittlig nattverdgang på gudstjenester 14 15 16
Kirkeofringer totalt 86 062 83 976 86 951
Herav ofringer til arbeid i menigheten 16 328 20 400 19 146
Andre innsamlinger/kollekter og gaveinntekter i soknet 41 100 40 276 70 649
Menighetsrådsmøter 7 6 8
Saker som er behandlet 94 84 80
Innbyggere  Dyrøy kommune 1 140 1 145 1 150

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

11. Menighetens misjonsprosjekt. 
Dyrøy menighet støttet NMSU og prosjektet  «Barn og unges utdanning i Thailand». 
Valgt kontaktperson for prosjektet siden 2016 er Astrid Østrem Skoglund. Til sammen 
2 ofringer var dedikert misjonsprosjektet, samt kollekt v/formiddagstreffene i Brøstad 
kirke. Til sammen kom det inn kr. 6.875 i 2017 til Dyrøy menighets misjonsprosjekt. 

12. 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 takke 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 2017. 

Menighetsarbeid som drives av frivillige, uten fellesrådets/ menighetsrådets ansvar:
13. Fritidsaktivitet for barn og unge 
som eies og drives selvstendig av frivillige lag og foreninger, som kan få gave 
fra menigheten til støtte til aktivitetene, og som får gratis lån av Dyrøy kirkelige 
fellesråds lokaler;
•	 Brøstadbotn barnegospel
•	 Søndagskole på Dyrøya

14. Fritidsaktiviteter for voksne 
som eies og drives selvstendig av frivillige lag og foreninger, og som kan få gave 
fra menigheten til støtte til aktivitetene, og som får gratis lån av Dyrøy kirkelige 
fellesråds lokaler;

•	 Samtalefellesskap for voksne. Samlinger gjennom hele året, inkl. 1 internasjonal 
fest, snitt pr. gang 10-15 stk. Sang og musikk-kvelder, samtaler om bibelen, ulike 
temakvelder. 

For Dyrøy menighet, Anne Larsen, leder i menighetsrådet 
Thor-Arne Ervik, sokneprest - Kirsti Ottesen, sekretær

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

	 	 onsdag	og	lørdag:		1000	- 1400

Tverrveien 14, Brøstadbotn 
Tlf: 94 87 86 59

Blomst A/S

Ordner med blomster til alle anledninger. 
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Andakter ved 
Dyrøy Omsorgssenter 

Høsten 2018

Torsdag 5. juli kl. 17.15
Andakt v/Sigurd Skollevoll

Torsdag 19. juli kl. 17.15
Andakt v/Jesper Alvær

Torsdag 2. august kl. 17.15
Andakt v/Jesper Alvær

Torsdag 16. august kl. 17.15
Gudstjeneste m/nattverd 

v/Jesper Alvær

Torsdag 30. august kl. 17.15
Andakt v/Ove Kjelling

Torsdag 13. september kl. 17.15
Andakt v/John Taylor

Torsdag 27. september kl. 17.15
Gudstjeneste m/nattverd 

v/Ove Kjelling

Torsdag 11. oktober kl. 17.15
Andakt v/John Taylor

Torsdag 25. oktober kl. 17.15
Andakt v/John Taylor

Alle er hjertelig velkommen!

Skaff 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 model-

ler 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 

TAKK og BØNN
          Vi takker og ber for...

• Gudstjenestener i sommer og høst

• 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 

• Våre nytilflyttede flyktninger

• Alle som lever med krig og undertrykkelse 

• Alle som lever i fattigdom i verden

• Ekteskapene som inngås i Dyrøy

•  Vi ber om ny menighetspedagog i Dyrøy

• Elvetun skole og Dyrøy barnehage

• Vikarprest og fungerende sokneprest
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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

God sommer!
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TAKKEANNONSER

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse 
ved vår kjære mamma, Mayvor E. Han-
sens bortgang. Takk for blomster, gave-
kort og minnekort til båren. 

Familien

Takk for all vennlig deltakelse ved vår 
kjære Per Andreassens bortgang. Takk 
for besøk, blomster, telefoner og minne-
kort. En stor takk til hjemmesykepleien. 

Gunnhild m/familie.

08. juli - 7. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prest Sigurd Hanssen
Ofring: Det teologiske Menighetsfakultet

15. juli - 8. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

22. juli - 9. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

29. juli - 10. søndag i treenighetstiden
Olsokdagen
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/Rolf Gunnar Heitmann og
Stig Magne Heitmann
Ofring: Dyrøy kirkes venner

05. august - 11. søn. i treenighetstiden
Heimly, Bjørkebakken kl. 13.00
Friluftsgudstjeneste v/vikar Jesper Alvær
Ofring: Egen menighet

12. august - 12. søn. i treenighetstiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/prestevikar Jesper Alvær
Ofring: Menneskeverd

19. august - 13. søn. i treenighetstiden 
Ingen gudstjeneste

26. august - 14. søn. i treenighetstiden 
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/fung. sokneprest Ove Kjelling 
Ofring: NMS Misjonsprosjekt

02. september - 15. søn. i treenighetstiden 
Kastnes bedehus kl. 11.00
Høymesse v/fung. sokneprest Ove Kjelling 
Ofring: IKO

09. september - 16. søn. i treenighetstiden 
Brøstad kirke kl. 11.00 
Familiegudstjeneste
v/fung. sokneprest Ove Kjelling 
Utdeling av 4-årsbok
Ofring: Troms Søndagsskolekrets

16. september - 17. søn. i treenighetstiden 
Brøstad kirke kl. 17.00
Gudstjeneste m/ konfirmantpresentasjon 
v/sokneprest Jan Ole Berntsen 
Ofring: NMS Misjonsprosjekt

23. september - 18. søn. i treenighetstiden 
Ingen gudstjeneste.

30. september - 19. søn. i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/fung. sokneprest Ove Kjelling
Ofring: Ungdom i Oppdrag

07. oktober - 20. søn. i treenighetstiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/fung. sokneprest Ove Kjelling
Ofring: Moen bedehus

14. oktober - 21. søn. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/Ove Kjelling
Utdeling av 6-årsbok
Sang ved Brøstadbotn Barnegospel
Ofring: Brøstadbotn Barnegospel

21. oktober - 22. søn. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/fung. sokneprest Ove Kjelling
Ofring: TV-aksjonen 2018

Høsten 2018:
16. august, 20. september,
18. oktober, 15. november

og 6. desember

Velkommen!

FORMIDDAGSTREFF
Høsten 2018

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

måneden kl. 10.30

Vi har åpent hele døgnet!
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INFORMASJONSBLAD

DØPTE: 
20.05.    Natthanan Saengtapun 

DØDE: 
22.02.  Harriet Bakkejord    f. 1926
29.03.  Torhild Jakobsen    f. 1946 
  - tilhører Sørreisa
07.04.  Elin Thoresen    f. 1952
23.04.  Per Mikal Andreassen   f. 1935
27.04.  Berge Johan Ryvoll   f. 1935
08.05.  Mayvor Evelyn Hansen   f. 1934
23.05.  Ole Johan Olsen    f. 1925

   SLEKTERS GANG

Et	dansende	folk	er	et	jublende	folk	når vi danser til Herrens ære.
Vi gleder oss over at Mesteren lever og Mesteren vil vi skal lære
å stole på ham i motgang og medgang. 
La tillit til Herren være vår sang.

Et	syngende	folk	er	et	seirende	folk	når vi synger til Herrens ære.
Og sangen er ment som en takk til vår Mester i håp om at vi må få være
hans trofaste barn i motgang og medgang.
La tillit til Herren være vår sang.

Et	vandrende	folk	er	et	lykkelig	folk når vi vandrer til Herrens ære.
Og lykken består i å følge vår Mester og be om at Herren må bære
vår vaklende fot i motgang og medgang.
La tillit til Herren være vår sang.

Tekst, melodi og illustrasjon: Hans Erik Schei


