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Søk en relasjon 
til den levende Gud i gjennom Jesus. (Jesaja 55. v.6)

Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær. 

Hva er det som har skjedd her i Dyrøy de siste 60 år? Jeg husker en tid i de 60 åre-
ne, vi gikk i flokk til møtene, til Gudstjenesten. Det var et møte som het «Vårt håp 
møte», de ble holdt rundt omkring i hjemmene. Det var stor stas for familiene som 
etter tur stelte i stand til møte. Det var mye sang og Guds ord, mat, og velsignete 
personlig vitnesbyrd om hva Jesus betydde for dem i en hård hverdag. Barna gikk 
regelmessig til en av de mange søndagsskolene i kommunen. Ungdom i store grup-
per gikk på forening og ungdomsmøter.

Det var mange predikanter som kom på besøk, og misjonærer som fortalte om kris-
tent arbeide i andre land. Det var ikke uvanlig at eldre mennesker gikk omkring og 
sang salmer som de kunne utenat. Det var  kristent liv som  var det bærende i deres 
liv. Det var ikke religionens ritualer som de deltok i, men et liv i relasjon til Jesus 
som betydde en masse for dem. De kjente Jesus, Han var en levende Herre og frel-
ser som de opplevd felleskap med i hverdagen. De var ikke fullkomne, men de var 
tilgitte syndere og de gjorde opp sine ting med Gud. Det var et velsignet felleskap 
iblant dem.

Det finnes ennå noen mennesker som eier litt av denne gnisten, men det er så få. Det 
er ennå mulig å søke til steder der vi kan høre Guds kall, der Gud er å finne, men 
de fleste søker alle andre ting de kan fylle livet med. Selv er de ganske fornøyde.

Vi søker ofte alt i den materielle verden, det vi kan se og høre. Det gir lite holde-
punkt for det rike liv Gud hadde tenkt for oss, men Gud har vist oss andre verdier 
i Jesus. Om de bare visste hva de går glipp av! Vi misforstår ofte, Gud er ikke slik 
vi tenker, men den som har en nær relasjon til Gud vet noe helt annet. De vet at de 
trenger Hans nåde, Hans kjærlige omsorg, det som forandrer deres liv til det gode.

Det er mye som er annerledes i dag på mange måter, men Gud er den samme, Han 
kan ikke forandre seg. Han kaller enda mennesker inn i sitt felleskap. Det er hel-
ler vår innstiling som har blitt forandret.  Mange tenker at de ikke kan ha noe med 
Gud å gjøre, men om vi tror, så vil vi finne at det er Han som søker oss, så det er 
helt mulig.
Han sier ennå: «Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær». 

Han tvinger ingen, men det er vårt valg.

John Taylor

Ny gudstjenesteliturgi i Dyrøy menighet 

Ny lokal grunnordning for gudstjenesten
I nesten to tusen år har folk feiret den 
kristne gudstjenesten. I gudstjenesten 
«trer vi fram for Guds ansikt» og fei-
rer Kristi oppstandelse og nærvær.  Og 
i gudstjenestefelleskap tjener Gud oss 
og vi tjener Gud. Elementer som skaper 
gudstjenestens bevegelse og dynamikk 
er bilder som peker mot «skapelse og ny 
skapelse, død og oppstandelse, det gode 
i denne verden og håpet om verdenen et-
ter den».

Kirkemøtet har vedtatt en justert ordning 
for hovedgudstjeneste 2019 som inne-
bærer ulike valgmuligheter. Dyrøy me-
nighets gudstjenesteutvalg utvidet med 
flere menighetsmedlemmer har allerede 
fått innføring i valgmulighetene da prost 
Sigurd Skollevoll holdte en presentasjon 
om den liturgiske musikken.

Dyrøy menighets gudstjenesteutvalg fort-
setter å arbeide med vår nye lokale grunn-
ordning for gudstjenesten. Vi holder på 
med å gjøre noen endringer i vår lokale 
grunnordning samtidig som vi satser på at 
gudstjenesten forblir gjenkjennbar. 
Tanken er at vår lokale gudstjeneste etter 
sin form og innhold skal være folkelig og 
alminnelig. I vårt arbeid retter vi oss all-
tid etter følgende kriterier: «Stedegengjø-
ring, involvering og fleksibilitet».

Den nye liturgiske musikken som ble 
vedtatt i 2017 bygger på musikk som er 
godt kjent fra 1992-ordningen, men er ut-
videt i flere retninger og har ulike musi-
kalske profiler. Musikken kan ledsages av 
ulike instrumenter og besetninger.
I løpet av dette året skal alle menigheter 
i Den norske kirke søke om ny lokal 

Forts. side 4



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 1 - 20214 5

Dyrøy sokn
54 16 19

Ofring i kirken:    Bladpenger:  Blomsterkort:
63 15 33           63 15 59  63 15 57

grunnordning for gudstjenesten. Det 
innebærer endringer i den liturgiske 
musikken, og også noen endringer i 
liturgien ellers.

Som liturgisk musikk kan vi bruke en av 
de tre allmennserier. Vi vurderer fore-
løpig allmennserie 1 og allmennserie 2. 
Når det gjelder Hallelujavers som syn-
ges før og etter evangelietekst, er forsla-
get vårt å bruke N13 977.4 - som vi har 
brukt i lengre tid.

Nyskapende Ungdomsarbeid
Dyrøy menighet har fått tildelt UDK-midler fra Nord-Hålogaland 
bispedømme til ei 3-årig prosjektsatsing, i samarbeid med Dyrøy 
kommune. Ei 50 % stilling som ungdomsarbeider er lyst ut fra høsten 
av til prosjektet kalt «Nyskapende ungdomsarbeid». Prosjektet favner 
aldersgruppa 13 – 16 år, dvs. før, under og etter konfirmantfasen.

I løpet av noen få uker kommer vi til å 
utforme det endelige forslag til ny litur-
gi. Det er fortsatt anledning til å kom-
mentere og komme med innspill til Dyr-
øy menighets gudstjenesteutvalg. 
Vi inviterer til menighetsmøte for å pre-
sentere forslaget.

Det er menighetsrådet som må ta stilling 
til gudstjenesteutvalgets forslag og i sis-
te instans er det biskopen som skal god-
kjenne vår nye lokale grunnordning for 
gudstjenesten.  

Slavisa Josifovic

Dyrøy menighet ønsker å styrke ung-
domsarbeidet og bidra til å lage ei me-
ningsfull fritid for ungdommer i denne 
aldersgruppa. For hvert år planlegger vi 
5 konkrete tiltak; alternative ungdoms-
gudstjenester, diakonale aksjoner, felles 
møtearenaer og samarbeid med konfir-
manter fra nabokommunene. Her øn-
sker vi å finne gode samarbeidstiltak 

med Dyrøy kommune. Vi tenker stort 
om dette, og tenker på det som ei stor 
investering blant ungdom i Dyrøy. Dyr-
øy menighet ønsker å være med å bidra 
til et positivt miljø i bygda, og være en 
bidragsyter som kan være med å stake ut 
kursen for ungdommene framover. 

Ragnvald Storvoll

Fra tiden med Dyrøy kristelige skolelag. Kanskje en pizzakveld eller filmkveld. 
Fra venstre Jonas Hind, Kristian Solbakk, Tor Sørensen, Rolf Andre Varsi, Svein 
Oluf Lilleng, Joakim Hellemo, Sondre Tunstad og daværende sokneprest Sigurd 
Skollevoll. Alle guttene utenom Rolf André var konfirmanter dette året.

(arkivfoto)

18. mars, 15. april, 20. mai og 10. juni

Du er hjertelig velkommen!

FFORMIDDAGSTREFFORMIDDAGSTREFF  

 Våren 2021 Våren 2021

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

måneden kl. 10.30

Menighetsmøte 

i Brøstad kirke 
torsdag 8. april kl. 19.00

Presentasjon av ny 
liturgisk musikk i Dyrøy menighet

Gudstjenesteutvalget

Forts. fra side 3
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Samarbeid om ungdommer
Redaksjonen i menighetsbladet har utfordra to sentrale aktører til å 
si litt om samarbeidsprosjektet «Nyskapende ungdomsarbeid» mellom 
Dyrøy menighet og Dyrøy kommune. Kulturleder Trine Strand er kom-
munens representant i styringsgruppa og kirkeverge Anne Lise Skadal 
er menighetens representant. 

Trine Strand, Enhetsleder Kultur

Hvorfor er samarbeid kirke og kommune viktig? 
For meg er samarbeid viktig i min jobb. Det å bygge 
gode relasjoner og nettverk kan mange ganger være 
helt avgjørende for om man lykkes. 
Jeg har tro på at det å komme sammen, skape tillit, lyt-
te og dele kompetanse vil styrke den gode jobben som 
vi skal gjøre med ungdom.

Nevn et tiltak som du ser fram til å jobbe med? 
Jeg har en drøm… og tror at mange drømmer er til for 
å realiseres. Jeg vil være med å legge til rette for å ska-
pe en arena hvor ungdommer føler mestring og trivsel. 

Og med kultur som min hjertesak så ser jeg for meg en forestilling med ungdom på 
og bak scenen.

Hva tenker du vi kan oppnå med ei slik felles satsing? 
Gode opplevelser og tilhørighet gir selvfølelse som du vil ha med deg resten av ditt 
liv. Kanskje det kan være avgjørende for hvor du vil bo og hvor du vil etablere din 
familie i fremtiden?

Jeg har tro på å møte ungdommen der de er i livet, 
bli kjent med dem og bry seg, da kan man skape 
mange ting.

Anne Lise Skadal, Kirkeverge

Hvorfor er samarbeid kirke og kommune viktig? 
Dyrøy menighet tenker at ved å samarbeide med det 
allerede etablerte ungdomstilbudet i Dyrøy er det 
lettere å nå ungdommene. Sammen kan vi dra lasset 
med å skape ei meningsfull fritid for ungdom. Vi tror 
at vi gjennom samarbeid når lengre ut. 

Nevn et tiltak som du ser fram til å 
jobbe med?
Hvis jeg skal svare noe her vil jeg si at 
det å kunne formidle de kristne verdier 
til ungdommene er det jeg tenker som 
det grunnleggende i det vi ønsker å bidra 
med. Vi har en trosopplæringsplan som 
omfatter flere områder, og de tiltakene 
som er skissert kan være med å sette den 
ut i livet. 

Hva tenker du vi kan oppnå med ei 
slik felles satsing? 
Vi tenker at vi kan oppnå å få et godt 
og inkluderende miljø i Dyrøy blant 
ungdom, ei fritid som er meningsfull og 
trivselsfremmende. Vi ønsker å bidra til 
trygge oppvekstvilkår, og ikke minst, 
forebygge og forsterke positiv utvikling.

RS

BRØSTADBOTN BARNEGOSPEL 40 ÅR!

Til lykke med jubileet, alle BB-ere!
Det er nå opprettet en facebook-gruppe med tittelen «Brøs-
tadbotn Barnegospel 40 år». Her inviteres alle tidligere med-
lemmer inn, samt foresatte til nåværende/tidligere medlemmer 
som fortsatt er grunnskoleelever. Gruppens formål er å feire 
jubileet med en konsert/fest i løpet av 2021. 

I skrivende stund har gruppen 90 medlemmer! Er du interes-
sert, søk medlemskap i gruppen! Om du ikke er på facebook, 
men likevel er interessert, ta kontakt med styret eller dirigenten!

Rakel Jensen,             Karin Storvoll, 
styreleder (976 47678)           dirigent (958 22974)

Endelig kan vi møtes flere!
Regjeringen skroter kirkebenk-
regelen – åpner for inntil 100 
deltakere på arrangementer.

KORONAREGLER: Det kan nå 
samles inntil 100 personer på 
innendørs arrangementer med 
faste, tilviste plasser. Dermed 
kan flere samles til fysiske guds-
tjenester, også i kirker med ben-
ker eller løse stoler.

KAN SAMLE 100: I fjor høst be-
stemte regjeringen at maksimalt 
50 personer kunne være samlet 
på innendørs arrangementer der 
setene ikke er både fastmonter-
te og separate. Nå er regelen en-
dret. (Stian Lysberg Solum/NTB)
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Et annet nyskapende ungdomsarbeid 
er prosjektet «Snakk for deg sjøl» 
som siden høsten 2017 har 
resultert i 2 bøker, 
«Jeg glemmer aldri» (2018) og 
«Jeg glemmer aldri 2» (2020). 
Dette har vært et samarbeid 
mellom ungdommer fra 9. og 10. 
klasse på Elvetun skole, beboere 
på Dyrøy Omsorgssenter og andre 
seniorer i kommunen.

«Snakk for deg sjøl» er et skriveverksted 
som skal hjelpe ungdommer med å ut-
trykke seg skriftlig. I Dyrøy ble prosjek-
tet gjennomført via «Den Kulturelle Spa-
serstokken» på Dyrøy Omsorgssenter. 
Her fikk beboere og besøkende dele sine 
historier fra et levd liv. Det er Rebekka 
Broks Liabø som står bak prosjektidéen 
«Snakk for deg sjøl» og hun har vært in-
volvert i begge de lokale prosjektene.

Bøkene er ikke et historisk dokument, 
men heller en samling av minner fra et 
levd liv, viktige øyeblikk som huskes 
i mange tiår, og hendelser som formet 
hvem vi er.

I menighetsbladet gjengir vi her to his-
torier fra den siste boka, minnene til 
Marit Vasshaug og Torstein Høgmo*. 

* Torstein gikk dessverre bort 21. oktober 2020.

Jeg glemmer aldri Marit Vasshaug

Jeg hadde mange venner da jeg vokste opp. Vi var en stor venne-
gjeng og hadde ungdomslag. Jeg hadde også en kjæreste som bruk-
te å følge meg heim. Vi var en stor søskenflokk – jeg hadde ni søstre 
– og siden jeg hadde bare søstre, måtte jeg jobbe med faren min. Alle 
andre hjalp mora våres – mamma sa at jeg måtte være gutt!

Jeg likte veldig godt å gå på skolen. Jeg fikk også skryt av lærerne 
fordi jeg aldri var sykmeldt og aldri skulket! Jeg gikk hver eneste av 
timene på skolen og fikk til og med premie for det!

Min første jobb var hjemme hvor jeg jobbet i sentralbordet. 

Men jeg ville være ute i naturen - jeg hadde jo vært ute med faren 
min hele tida. Så da gikk jeg på hagebrukskolen i Levanger. Vi var 
mange elever og jeg ble veldig godt kjent med en som var fra Nord-
Norge. Han het Edvard. Vi gikk på skole sammen i ett år. Så inviterte 
jeg han hjem. Vi ble veldig glade i hverandre og hadde et lite bryllup 
i Fauske – noe stort orket vi ikke. Så flyttet vi til Brøstadbotn og da 
ble vi sammen, helt til han gikk bort.

[Skrevet av Estine Sæbbe Haraldsvik og Erika Bruvoll]

En person jeg aldri glemmer
Jeg ble født i 1918, nord i Gudbrandsdalen i Lesjaskog. Jeg husker 
godt læreren min, Johan Madsen Breida. Han var fra Nord-Norge, 
Finnmark, og var streng, men god. Men faktisk så husker jeg dama 
hans bedre enn han. Han fant seg en meget fin og fornem kone fra 
Kristiansund! Hun var ei flott dame med briller rammet av gull hen-
gende i en fin snor. Hun blei kalt for «Breida» og kom ikke på be-
søk hos bondefolk – det kunne være skitt på stolene, spesielt hvis de 
hadde unger som kunne ha klatret på dem! Og det hadde vi! Vi var ni 
søsken, og skitne stoler hadde vi!

Jeg gikk på hagebruksskole og her møtte jeg Edvard. Han var vel-
dig kjekk og kom fra en stor søskenflokk av 7-8 brødre. Han var nok 
litt treg, men da jeg var på praksis i Danmark skrev vi til hverandre. 
Da jeg kom heim, bodde jeg på Enstad og Edvard kom på besøk. Vi Hilda Løvseth Markussen deler minner fra et levd liv med Amanda Bakkemo.
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ble et par der på Enstad, og flyt-
tet sammen i nord hvor vi giftet 
oss på Fauske. Syv år senere fikk 
vi ei datter, den eneste dattera vi 
fikk, som heter Guri.

Vi flyttet til Brøstadbotn etter 
hvert, da Edvard fikk jobb her. 
Vi var veldig mye på turer og var 
idrettsinteresserte begge to. Båt 
hadde vi ikke, så turer på hav var 
den eneste type det ikke ble noe av.

En ting jeg aldri glemmer
En ting jeg aldri glemmer er en 

Torstein Sander Elias Høgmo

Oppveksten
Jeg ble født 12. juni 1926 og oppvokst på gården Høgmo i Bjørkebak-
ken. Skolen jeg gikk på var hjemme på Høgmo. Vi hadde et stort hus 
og ett av rommene ble brukt til klasserom. Det var bare en klasse. 
Jeg husker spesielt at læreren vår var så høy, og når friminuttet var 
over, kakket han fingrene i vinduene for å få inn elevene. Vi lekte vel-
dig mye så han måtte kakke veldig hardt. 

Senere i 1950-årene gikk jeg på handelskolen i Narvik fordi jeg ville 
bli kjøpmann og få meg egen butikk. Det beste jeg likte på fritiden 
var å dra på fiske. Det var veldig morsomt. Jeg brukte å dra til vann i 
nærområdet og til Altevatnet i Indre Bardu om sommeren for å fiske.

gjenstand jeg har. Det er ei utskjært tine som er eldre enn meg. Den 
kommer fra Lesja. Nå er den lekk og lokket er slitt. Den kan man ha 
barselsgrøt i (grøt med rosiner og gode greier oppi når man er på 
barselsvisitt). 

[Skrevet av Eir Elise Borgen]

Forretningen
Jeg drev forretning i Lundekrysset på Elvevoll. Vi solgte mye forskjel-
lig i tillegg til matvarer, som glasstøy, undertøy, gass og bensin. Jeg 
jobbet der i mange år, fra 1954-1993, jeg og kona mi Magna. Dette var 
den eneste forretningen i Bjørkebakken så vi tjente mye på det. Vi 
fikk også mange kunder fra Salangen som stoppet på tur til eller fra 
Finnsnes. Før Bjørgatunnelen kom, kjørte alle som skulle mot Sørrei-
sa om Skøvatnet. Så når tunnelen kom, mistet vi noen kunder. 
Jeg husker spesielt en lærerinne fra Målselv som var innom en dag på 
tur hjem. Hun stod og så på et sett med servise som hun likte, men 
hun sa hun ikke trengte det fordi hun hadde så mye hjemme. Hun 
kjørte videre, men da hun kom til Skøelv snudde hun - serviset var så 
fint, hun måtte bare kjøpe det!

En uventet hending
Jeg husker spesielt en reise jeg og kona mi Magna skulle dra på. Rei-
sen var en diamantbryllupsgave fra min svigerbror og kone. Det var 
høsten 2010. Vi reiste med hurtigruta fra Finnsnes til Bergen. Turen 
var kjempefin helt til vi kom til Ålesund. Hurtigruta fikk motorpro-
blemer og vi måtte gå av i Ålesund. Så ble det buss fra Ålesund til 
Bergen. Da vi kom til Bergen, tok vi toget til Drammen og fikk senere 
se Operaen og Holmenkollen i Oslo.  Reisen ble noe annerledes enn vi 
hadde tenkt, men vi fikk jo gjennomført den!

[Skrevet av Kai Chruickshank Bakken] 

Krigen 
Noe jeg husker best fra da jeg var ung, er krigs-utbruddet i 1940. Jeg 
husker at lensmann Fagertun kom inn i stuen til min far og fortalte 
hva som hadde skjedd. Det er sterke og rørende minner som sitter 
godt. Jeg var 14 år da krigen brøt ut, jeg kunne kjenne på redselen 
og at det var en veldig usikker følelse og stemning rundt det hele. 
Jeg husker også at tyskerne kom fra overalt og det ble laget kanon-
stillinger ute i Finnlandsvika. Der er det fortsatt ruiner etter kanon-
stillingene. Jeg husker kapitulasjonen da de tyske soldatene red fra 
Finland til Norge med hester akkurat som cowboyer. Hestene var så 
sultne at når de kom til oss, spiste de nesten opp stallen. 
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Skole
Jeg husker min lærer, Ludvik Myrvang. Han var høy og spinkel. Vi 
kunne se han i toppen av vinduskarmen da han ropte oss inn til time. 
Vi gikk til skolen hver dag og sparket om vinteren. Vi ble kald på hen-
dene, men fikk varmet hendene foran ovnen på klasserommet.

Lek
Jeg var oppvokst i en søskenflokk på syv. Nå er det bare to av oss 
igjen. Da vi var ung, var det i hvert fall ikke mangel på lekekamerater. 
Hjemme hjalp vi til med å bære ved og med fyring i ovnen, siden det 
ikke var kommet elektrisitet. 

En gang, da jeg var en liten gutt, var jeg med mine eldre søsken ute 
og sparket med sparken. Jeg og den som styrte sparken fikk litt for 
stor fart og vi fór rett i fjøsveggen. Vi flirte godt! Vi hadde mange gei-
ter og to kyr på Høgmo, men jeg var vel mere opptatt av lek og moro 
enn geitene. Vi var jo en vennegjeng fra skolen som var ute og lekte 
både sommer som vinter. Jeg var en av de som var en frossenpinne 
på vinteren slik at mor sine strikkede gensere var gode å ha på seg. 
Høgmo gård lå ganske høyt i terrenget, så på vinteren ble det en fan-
tastisk akebakke fra gårdstunet og ned til veien. Med det var jo en 
lengre vei når vi skulle opp bakken igjen …

Torstein og Magna Høgmo. (foto: fam.)

Kjærligheten
Jeg har vært gift i 62 år med 
Magna fra Bø i Vesterålen. Hun 
kom på besøk og dro aldri hjem 
igjen. Det var jeg som fridde. Hun 
var lærerinne. Da jeg ble sammen 
med henne var det mange som 
ble avundsjuk på meg fordi hun 
var en så pen ung dame. Vi fikk 
to barn; Tor-Magne i 1960 og 
Siv-Frida i 1971.

[Skrevet av Frida Kaspersen]

Utdrag fra boka «Jeg glemmer aldri 2» (2020)

Fastetid
av Oddvar Moen

Formålet med faste kunne være forskjellig, men i nytestamentlig sam-
menheng, var det ofte forut for en kallsoppgave, noe som en så frem 
til, eller kanskje i sorg over noe som var tapt.

Faste har den egenskap med seg, at den 
klarner tankekraften, og at en ser dype-
re inn i livets mysterier,  og også i Guds 
ledelse med livet.

I Luk. 2.36-38 står det om Anna Fanu-
els datter av Asars stamme. Hun for-
lot aldri Templet, men levde i faste og 
bønn dag og natt. Hun forventet sin 
Messias, og da foreldrene kom med Je-
sus til Templet, åtte dager gammel, vis-
ste hun, at der var gutten som hun had-
de ventet på.

I Matt. 4.1-11 står det om at Jesus var i 
ørkenen: «Og da han hadde fastet i før-
ti dager og førti netter, ble han til sist 
sulten». Jesus skulle møte fristeren der, 
derfor måtte han faste for å være beredt 
til den store prøven han ble satt på. Men 
Jesus beseiret fristeren, og i v.11 står 
det: «Da forlot djevelen Ham (Jesus), 
og engler kom og tjente ham».

Fastetid i kirkelig sammenheng
Fastetiden innledes med askeonsdag i 
den syvende uken før 1. påskedag. Søn-
dager telles ikke med. Den varer i førti 
dager. Det er to tall som symboliseres 
her, det hellige, syvtallet, som står for 
seks dager skapelse og den 7. dags hvi-
le. Det står også i sammenheng mellom 
menigheten og den treenige Gud. Før-
titallet står for at Jesus ble fristet førti 

dager i ørkenen, og at han var sammen 
med sine venner, førti dager etter opp-
standelsen.

I den katolske kirke er det flere tradi-
sjoner i fastetiden enn i vår kirke. Vi 
har noen av disse, men ikke alle. I vår 
kirke er det fra reformasjonens tid lagt 
vekt på at vi i vår tanke skulle følge Je-
sus på hans lidelsesvei til Golgata. Den 
ytre staffasje var ikke det vesentlige, 
men at andaktsliv og bønner var rettet 
mot han som skulle bære sitt kors på 
Langfredag. Derfor er mange salmer 
i fastetiden rettet inn mot det. Noen 
av disse går i moll-dur. Det skal gis 
tilkjenne at en er i sorg over det som 
skjer. Men så kommer påskedagsalme-
ne med en lys og lett tone, om at han 
som ble lagt i graven langfredagskveld, 
har nå brutt dødens lenker og er stått 
opp. Det ga håp for nedbrutte sjeler. 
Det står «at da ble disiplene glade, da 
de så Herren».

Det er vel få av oss som praktiserer 
faste. Men påske kan vi feire likevel. 
Andaksliv og tanke kan være rettet inn 
mot påskens budskap. Det gir håp, kraft 
og styrke i en turbulent tid, som vi er 
inne i nå. 

God påske alle sammen !
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Gi 100!Gi 100!

Bankkonto: 4776 16 83124

63 15 59

Nå kan du også bruke Vipps til betaling av bladpenger! Vipps-
nummeret under går direkte til bladpenger og du trenger ikke å 
skrive noen merknad.

eller

 Bladpenger Bladpenger
Menighetsblad for Dyrøy kommer for tiden ut med 3 nummer pr. år. 

Bladet finansieres gjennom våre trofaste annonsører og bladpenger 
fra våre lesere. Sammensetting av bladet, redaksjon og layout, utfø-
res på frivillig basis, så kostnadene går til trykking og distribusjon.

Fra i fjor høst blir bladet nå distribuert av LHL-Dyrøy til alle husstan-
der. Postens distribusjonsruter ble for irrelevante og halve bladopp-
laget forsvant ut av kommunen. Tusen takk til LHL for velvillig bi-
stand!

Menighetsbladet leses av mange og du vil også i dette nummeret fin-
ne aktuell info fra Dyrøy kommune.

Tusen takk for alle bidrag til bladet. Dette betyr alt for at vi kan fort-
sette arbeidet.      red. 
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KIRKENS NØDHJELP - FASTEAKSJON

Susan måtte drikke vannet hun vasket klær i 

Aldri før har rent vann vært så viktig som i 2020, da pandemien ram-
met oss alle. Utfordringene forbundet med dette fortsetter i 2021, og 
vi ser at Kirkens Nødhjelps 60 år lange erfaring, kunnskap og arbeid 
med vann er livsviktig i kampen mot det dødelige viruset.

Tekst: Anette Torjusen 
Foto: Jason J Mulikita/Fairpictures

For seksbarnsmoren Susan Miyambo 
(35) var rent vann kun en fjern drøm. 
Alt vannet hun trengte til mat, drikke 
og klesvask måtte hun hente i en skit-
ten elv. 

Vi er i landsbyen Kasalaulo i Zambia, 
i et område hvor flere tusen flyktninger 
fra Kongo har søkt tilflukt. Her bor Su-
san sammen med de seks barna sine i et 
lite hus med strå på taket. 

syke, forteller hun.

Alternativet var å gå langt med tunge 
kanner. Flere timer måtte hun bruke for 
å hente rent vann. Det var det ikke all-
tid tid til med seks barn å ta seg av. Der-
for ble vannet fra elva ofte den enkles-
te løsningen. Vannet hun vasket klær i, 
drakk, badet barna i og lagde mat med. 
Vannet hun delte med dyr og innsekter. 

- Vi måtte gå store avstander for å kom-
me til vannkilden, og det var vanskelig 
for familien min å få til det, forklarer 
hun.
  
Brønn som endret alt
Susen tar oss med inn i huset sitt der de 
er mange på liten plass. Litt av plassen 
er satt av til oppbevaring av fisk og den 

populære grønnsaken, kassava, som 
smaker nesten som en potet. 

- Her ser du litt av inntekten min, smi-
ler hun. For salg av både fisk og kas-
sava gir ekstra penger til storfamilien. 

Hun peker på de fargerike vannkanne-
ne som står ved matlagingsplassen. 
- Nå trenger vi ikke lenger å gå langt 
for å hente vann. Takket være Kirkens 
Nødhjelp har vi fått rent vann i lands-
byen. Det er vi så takknemlige for.

Landsbyen, med sine 1753 innbyggere, 
er en av mange landsbyer som har fått 
tilgang til vann av Kirkens Nødhjelp. 
Våren 2018 boret vi en brønn. Det er 
viktig for oss at hele landsbyen får ei-
erskap til vannsystemet vi bygger. Der-

Seksbarnsmoren Susan Miyambo trodde aldri at hun skulle få rent vann, men nå som 
hun har fått det kan hun bruke mer tid sammen med barna sine. 

Tunge kanner
Med høner som flakser rundt bena hen-
nes, et barn på armen og et som holder 
i skjørtekanten, forteller hun om time-
lange gåturer for å hente vann før de 
fikk rent vann til landsbyen.

- Mangel på vann ga oss mange hel-
seproblemer. Elva var vår nærmeste 
vannkilde, og den var både skitten og 
full av bakterier. Vi var veldig ofte 

Brønnen i Kasalaulo i Zambia er rett utenfor huset til seksbarnsmoren. Tilgang til 
rent vann har forandret livet hennes. Hun kan blant annet bruke mye mer tid på å 
dyrke kassava og mango. 



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 1 - 202118 19

for samarbeider vi tett med våre lokale 
partnere og vanningeniører. 

Innbyggerne er med på tilrettelegging 
og velger en egen komite som vedlike-
holder og har ansvar for vannforsynin-
gen. For Susan er det nå bare en kort 
tur bort til brønnen som er omringet av 
kanner klare til å fylles opp.

- Nå kan jeg gi familien min rent vann. 
Det er jeg så glad for.

Men selv om Susan ikke lenger er be-
kymret for å bli syk av skittent vann, 
har hun en annen stor bekymring. En 
bekymring hun deler med resten av 
verden: Covid-19.

- Jeg er redd for å bli smittet når mange 
av oss er samlet, og jeg frykter for bar-
nas og mitt liv. Covid-19 er virkelig og 
utgjør en fare for oss alle. 

Spesielt er hun bekymret for lange køer 
ved vannpumpa. For i landsbyen er det 
mange som setter pris på rent og trygt 
vann og etterspørselen er derfor stor. 

- Min oppfordring er at det bores enda 
flere brønner for å møte etterspørselen, 
slik at enda flere får tilgang til rent vann 
og vi kan ha god avstand for å unngå 
smitte.

Korona i påsketiden

Mange av oss har nesten vent oss av 
med å gå på gudstjeneste. Det har 
vært nedstenging og nesten nedsten-
ging i over et år nå. Vi er lei. Av tilta-
kene, av pandemien, og mange er så 

om i verden. I Norge har flere hun-
dre mennesker mistet livet. Mange 
kjenner på sorg og savn, og mange 
er redde for å få smitten, og sykdom-
men som følger med.

Men vi klamrer oss til håpet: «Alt 
blir bra». Regnbuen symbolise-
rer håpet. Hva er det som blir bra? 
Hvordan blir det når alt er blitt bra? 
Vi får inderlig håpe at ikke alt blir 
slik det var før koronaen kom i fjor. 
Det var mange ensomme og ulykke-
lige mennesker også før 2020. Det 
var mye fattigdom både i Norge og 
andre steder i verden. Klimakrisa 
var høyst reell også i 2020, og selv 
om vi reiser mindre nå, er ikke den 
krisa avlyst.

Og likevel: Vi stemmer i: «Alt skal 
bli bra».  Ikke bare litt bra, men helt 
bra.

For: håpet skal ikke noen ta fra oss, 
heller ikke pandemien.   Troen, hå-
pet og kjærligheten (1. Kor. 13, 13) 
er bærende i vår kristne tro. Slik har 
det alltid vært, slik skal det alltid 
være.

For det skal ikke bare bli ganske bra, 
det skal bli fullkomment. For: Jesu 
oppstandelse er fullkommen. Han 
sto opp til en herlighet som vi ikke 
klarer å fatte rekkevidden av. 

Paulus skriver i brevet til Romer-
ne:  6,5; 8-11: «Har vi vokst sammen 
med Kristus i en død som er lik hans, 
skal vi være ett med ham i en opp-

lei at det går på helsa løs, både fysisk 
og psykisk helse.

Korona er en dødelig sykdom. Man-
ge har dødd av sykdommen rundt 

standelse som er lik hans.  Er vi 
døde med Kristus, tror vi at vi også 
skal leve med ham.  Vi vet jo at når 
Kristus er oppreist fra de døde, så 
dør han ikke mer; døden har ikke 
lenger makt over ham. For døden 
han døde, den døde han for synden, 
én gang for alle, men livet han le-
ver, det lever han for Gud. På sam-
me måte skal dere regne dere som 
døde for synden, men som levende 
for Gud i Kristus Jesus.»

Vi skal være med å kjempe for en 
verden der det er godt å være. Vi skal 
være med å kjempe mot synden som 
ødelegger alt, både i egne liv og i 
verden. Vi skal leve i håp og tro.  Og 
først og fremst skal vi ta imot. Nå-
den i Jesus Kristus. Frelsens  gaver. 

Olav Øygard, Biskop 
i Nord-Hålogaland bispedømme

La aldri håpet dø,
bevar det i ditt indre,

et lite, nakent frø.
La aldri håpet dø.

Hold håpet fast. Hold tak.
Din sjel må ha et anker

til landet lenger bak.
hold håpet fast.  Hold tak.

Hold dette håpet fast.
Hold fast at du er elsket

om jord og himmel brast.
Hold dette håpet fast. 

(Hans Olav Mørk, 2020) 
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Maria budskapsdag
av Slavisa Josifovic

Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, 
min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. 
Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han 
gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn. Fra slekt til slekt 
varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde storverk 
med sin sterke arm; han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. 
Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de 
sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. Han tok 
seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskunn slik han lovet våre 
fedre, Abraham og hans ætt, til evig tid.» (Luk 1,46–55)

Maria bryter ut i lovsang til Gud som 
tar seg av de svake, fattige og utstøtte.

Marias lovsang er en påminning om 
Guds storhet og et vitnesbyrd om Ma-
rias ydmykhet. En lovsang som sprin-
ger ut fra et møte mellom Gud og Maria 
som tok Gud på ordet, og stolte på at alt 
skal gå den rette veien. 

Vi har alle en slags erfaring med å stå 
overfor et veiskille i livet. Noen gan-
ger får vi flere valgmuligheter, men 
det hender også at vi opplever at veien 
videre er innsnevret.  Da engelen Ga-
briel besøkte Maria og sa at hun skulle 
føde Guds sønn, sto hun plutselig ved 
et slikt vendepunkt.  For det var et un-
derlig budskap som krevde av henne å 
våge troens sprang.

Hun valgte å stole på Guds budskap som 
trosser livets erfaringer. Hun viste barn-
lig tillit til Gud og tok et sprang ut i det 
usette, uhørte og uprøvde. Samtidig for-
ble hun en enkel, jordnær tenåringsjente 
som var villig til å forplikte seg. 

Stilt overfor skilleveien viste Maria 
overgivelse og bega seg ut i det ukjen-
te. Så hører vi at hennes forbilledlige 
og frie gjensvar på Guds nåde munner 
ut i lovprisning.

I en barnlig tillit våget hun å gå inn i 
Guds nærvær. Og hun vandret sammen 
med Gud i gjensidig vennskap og fryd.  
Fordi «Salig er den som tror». 

Men, sammen med Gud gikk hun veien 
mot en uviss framtid. Hennes tro og det 
kristne håpet lyste veien opp for henne, 
steg for steg. 

Derfor gir Marias lovsang oppmuntring 
til oss. I situasjoner når vi står ved et 
veiskille som utfordrer våre forventnin-
ger, tenkemåter og når vår vilje settes 
på prøve. 

Marias lovsang hjelper oss til å huske 
at Gud griper inn i menneskers virke-
lighet, inn i en brutal verden preget av 
kamp for å overleve, lidelse, lengsel, 
skrøpelighet, spinkelt håp og død ... 
Marias lovsang minner oss om at Gud 

trer inn i menneskers liv på en uventet 
måte. For å befri oss fra alt som tyngder 
oss ned og for å gjenopprette det brutte. 
Og for å minne oss om at enhver av oss, 
akkurat som vi er, er høyst elskverdige. 

I Marias lovsang lovprises Gud som 
gir håp og framtid til de svake og fat-
tige ved deres veiskiller. Hun opphøyer 
Gud som ser til oss nå vi er knust, løf-
ter oss opp, og bærer oss mot våre mål.

Og mens vi velger Guds underfulle vei-
er, fortsetter vi å telle våre velsignelser 
i takknemlighet og glede. Engelen fort-
setter å hilse oss med «Frykt ikke!»

Mariabilde av den rumenske 
kunstneren Mariana Lepadus. 

(Kilde: kirken.no)

TAKK og BØNNTAKK og BØNN

Vi ber for:

• Koronasituasjonen i verden

• At alle aktiviteter må komme i gang

• En god koronavaksine

• Påskens gudstjenester

• Påskeutfarten på veier og i fjellet

• Alle som lever med sykdom

• Alle som har mistet en av sine kjære

• Fred og frihet for alle i verden

• Menighetsrådet

• De ansatte i menigheten

• Frivillige i menigheten

• Formiddagstreffene

• Samtalefellesskapet

• Konfirmantene våre

• Menighetens misjonsprosjekt

• Kommunestyret

• Elvetun skole og Dyrøy barnehage

• Brøstadbotn Barnegospel

• Bedrifter og virksomheter i Dyrøy
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Varme- og kuldemontasje  
Kjell-Ivar Svendsen - 9311 BRØSTADBOTN  
vkmontasje@gmail.com 
tlf: 916 42 311

Ønsker du    deg en varmere hverdag?

Vi leverer varmepumper med 
høy kvalitet. De fleste pumpene er lagervare. 
Vi er sertifisert og autorisert MITSUBISHI og TOSHIBA forhandler. 

Ta gjerne kontakt for en gratis befaring

På vår hjemmeside www.dyroy.kommune.no finnes over-
sikt over ledige stillinger, bookinger for møter, kontor-
plass og andre arrangement, oppdatert koronainforma-
sjon, nyheter, oversikt over frivillige organisasjoner mm. 
Fysiske møter med saksbehandlere må fremdeles avtales på tele-
fon i forkant når det er restriksjoner på kommunehuset.

Dyrøy kommune 

Dyrøy kulturskole
2021 er et spesielt år for Dyrøy kulturskole – de har 40-årsjubileum og dette skal 
feires! Kulturskolen kjører på med planlegging av ekstra aktiviteter og feiring og 
håper at alt kan gjennomføres på en ansvarlig måte også med Covid-19-restrik-
sjoner. 

Kulturskole har ikke alltid vært en selvfølge i Norge, men allerede på 50- og 60-tal-
let begynte de første kommunaldrevne kulturskolene å dukke opp. Først i 1997 ble 
kulturskolen en lovfestet del av kommunenes innbyggertilbud. I Dyrøy var det et 
godt etablert tilbud før det ble lovfestet, og i 1981 ble Dyrøy musikkskole etablert. 
Navnet ble senere endret til Kulturskole for å omfavne andre kulturuttrykk. Nå job-
ber Norsk Kulturskoleråd med prosjektet «Fremtidens kulturskole» for å fortsette 
utviklingen av kulturskolen i takt med endringer i samfunnet.

Som en jubileumsgave til alle barn og ungdommer i kommunen, spanderer kul-
turskolen gratis deltagelse på dansekurset «Dyrøy danser» som er støttet av ut-
viklingsmidler fra Norsk Kulturskoleråd. Kulturskolen er nå midt i prosjektet med 
påmelding fra mange elever. Instruktører fra DanceLab i Tromsø kommer til Dyrøy 
fire helger på rad fra 19.-20. februar til 12.-13. mars og vil undervise i ballett, mo-
derne, hip hop og reggeaton dans. Covid-19-restriksjonene har sluppet noe opp, 
slik at kulturskolen kan holde en liten oppvisning for familiemedlemmer på slutten 
av kursene.

Kulturskolen planlegger en feiring 27. mai, hvor de skal samle innslag fra både nå-
tidens og fortidens kulturskoleelever i Dyrøy. 

Nye stillinger innen helse og omsorg
Innenfor helse og omsorg er det tilsatt kommunepsykolog med fokus på forebyg-
gende arbeid og ergoterapeut med fokus på målrettet bruk av aktivitet til å frem-
me mestring, mening og helse. 

Investeringer
Av store investeringer som pågår i Dyrøy kommune er ombygging av Dyrøy om-
sorgssenter det største prosjektet. 

Etter at de nye omsorgsboligene ble ferdigstilt og tatt i bruk høsten 2020, er det nå 
omsorgssenterets nye sykehjemsavdeling som skal bygges. Tegningene er klare, 
og tiltaket skal ut på anbud om kort tid.

Planen er at bygging av ny avdeling (trinn 1) starter i mai 2021, samtidig vil 
oppholdsarealene i omsorgssenterets sørlige del tilpasses dagsenterfunksjon. Når 
denne delen av omsorgssenteret er ferdig og kan tas i bruk, vil trinn 2 være å mo-
dernisere de to resterende avdelingene slik at de tilpasses dagens krav til innhold 
og utforming. Målsettingen er å kunne ivareta behov for institusjonsopphold i egen 
kommune under begge disse byggetrinnene. Mellom trinn 1 og trinn 2 vil vi måtte 
flytte ut av de to eksisterende avdelingene.

Samtalefelleskapet er åpent for 
alle. Samlingene er på 

torsdager i Brøstad kirke og 
starter med et enkelt måltid. 

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

Våren 2021:
Torsdag 25. mars, 15. april, 6. mai og 27. mai

Se for øvrig plakater og 
bekjentgjørelser via facebook 

foran hver samling.

Hjertelig velkommen
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BlomsterbuaBlomsterbua
Begravelsesbyrå 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

Demas AS er en landsdekkende produsent og leveran-
dør av lavspente tavleprodukter til elektrobransjen. 
Bedriften startet i 1989 og har mange års erfaring, har 
cirka 50 ansatte og er representert i Hønefoss, Dyrøy 
og Harstad. I 2017 utvidet bedriften sin virksomhet 
med datterselskapet Philip Hauge AS i Bergen.

BEGRAVELSESBYRÅET 
i Brøstadbotn og Dyrøy

SSandbakk
    Begravelseshjelp as

 

Begravelse, Gravstein, Blomster

Finnset, 9310 Sørreisa
Tlf: 922 28 999

For mer informasjon gå inn på vår nettside:For mer informasjon gå inn på vår nettside:  
www.demas.nowww.demas.no
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14. mars – 4. søndag i fastetiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/prostiprest Slavisa Josifovic
Ofring: Egen menighet

21. mars – Maria budskapsdag
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
v/prostiprest Slavisa Josifovic
Lys Våken
Ofring: Brøstadbotn Barnegospel

01. april – Skjærtorsdag
Brøstad kirke kl. 19.00
Nattverdsgudstjeneste 
v/prostiprest Slavisa Josifovic
Ofring: Kirkens Bymisjon, Tromsø

02. april – Langfredag
Brøstad kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste 
v/prostiprest Slavisa Josifovic
Ofring: Strømmestiftelsen

04. april – Påskedag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste 
v/prostiprest Slavisa Josifovic
Ofring: Egen menighet

11. april – 2. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/biskop Olav Øygard og 
prost Sigurd Skollevoll
Innvielse av kateket 
Arnhild Espejord Jenssen (Målselv)
Ofring: Brøstad kirkeforening 

25. april – 4. søndag i påsketiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Dyrøy kirkes venner

02. mai – 5. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Egen menighet

09. mai – 6. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste 
v/sokneprest Jan Ole Berntsen
Ofring: NMS Misjonsprosjekt

16. mai – Søndag før pinse
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/prostiprest Slavisa Josifovic
Ofring: Den Indre Sjømannsmisjon

17. mai – Nasjonaldag
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
v/prostiprest Slavisa Josifovic
Dyrøy korforening deltar
Ofring: NMS Misjonsprosjekt

23. mai – Pinsedag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/prostiprest Slavisa Josifovic
Ofring: NLM Region nord

30. mai – Treenighetssøndag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prostiprest Slavisa Josifovic
Ofring: Misjonsalliansen

06. juni – 2. søndag i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/prostiprest Slavisa Josifovic
Ofring: Egen menighet

12. juni – Lørdag
Kastnes bygdetun kl. 13.00
Gudstjeneste 
v/prostiprest Slavisa Josifovic
Ofring: Kastnes bedehus

13. juni – 3. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prostiprest Slavisa Josifovic
Ofring: Normisjon – Internasjonalt arbeid

27. juni – 5. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prostiprest Slavisa Josifovic
Konfirmantjubileum
Ofring: Egen menighet

11. juli – 7. søndag i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/prostiprest Slavisa Josifovic
Ofring: Misjonsalliansen

Menighetsmøte i Brøstad kirke 
torsdag 8. april kl. 19.00
Presentasjon av ny liturgisk musikk i 
Dyrøy menighet

v/Gudstjenesteutvalget

TAKKEANNONSER

Tusen takk for vennlig deltakelse ved 
Brynjulf Rikard Mikkelsens begravel-
se 6. oktober 2020. Takk for blomster, 
blomsterhilsener og gavekort. En stor 
takk til dere på Dyrøy Omsorgssenter 
for all godhet og pleie!

Elfrid m/familie

Hjertelig takk for oppmerksomheten i 
anledning Torstein Sander Elias Høgmo 
sin bortgang. Takk til dere som ga blom-
sterkort, blomster, sendte sms og i til-
legg ga støtte til Brøstad Kirkeforening. 
Takk for varm og  god seremoni av 
Thor-Arne Ervik. Takk for pleie og om-
sorg som han har fått av Dyrøy pleie og 
omsorgstjeneste.

Familien

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

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

Vi har åpent hele døgnet!

AVLYST

AVLYST

AVLYST

AVLYST

AVLYST
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INFORMASJONSBLAD

DØPTE: 
18.10.2020   Olivia Jørgine Bolle Eriksen 
  -  tilhører Sørreisa
25.10.2020   Kristian Bergheim Movik 
  -  tilhører Tjeldsund

DØDE: 
07.01.2020   Geir Schjølberg   f. 1956
18.03.2020   Elna Wilhelmine Andersen  f. 1944
03.04.2020   Emil Celius Lorentsen   f. 1938
06.10.2020   Brynjulf Rikard Mikkelsen  f. 1946
11.10.2020   Dag Magnor Hind   f. 1954
21.10.2020   Torstein Sander Elias Høgmo  f. 1926
22.11.2020   Odd Kastnes    f. 1947
18.12.2020   Erna Vangen    f. 1924

07.01.2021   Aud Henriette Joakime Edvardsen f. 1941
12.01.2021   Hallstein Arne Guldbrandsen  f. 1944
18.02.2021   Jorund Konstanse Olsen  f. 1936
23.02.2021   Torgerd Daniella Paulsen Christiansen f. 1935

   SLEKTERS GANG

 
Jesus lever, graven brast!
Han sto opp med guddoms velde. 
Trøsten står som klippen fast;
at hans død og blod skal gjelde. 
Lynet blinker, jorden bever, 
graven brast, og Jesus lever!

Jeg har vunnet, Jesus vant,
døden oppslukt er til seier. 
Jesus mørkets fyrste bandt,
jeg den kjøpte frihet eier.
Åpen har jeg himlen funnet, 
Jesus vant, og jeg har vunnet!


