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Varm respons 2022 - sisk

I disse dager pågår øvelsen Cold Respons 
2022, der Forsvaret sammen med våre al-
lierte øver på forsvar av landet vårt. Det 
visste vi om på forhånd, og jeg tenkte der-
for å skrive noe i denne spalten om varm 
respons – noe vi alle trenger å gi og motta 
gjennom livet.

Så kom krigen i Ukraina. En dødelig, iskald 
respons fra Russlands myndigheter på en 
utvikling de ikke synes noe om i nabolan-
det Ukraina. Hva så om Ukraina har en de-
mokratisk valgt regjering? – synes det som 
om Russlands president sier. Det Russland 
ikke liker, velger Putin å prøve og tvinge 
nabolandet sitt fra med militære midler. 
Men ukrainerne kjemper for sitt land og 
sin frihet med større innsats og selvoppo-
frende respons enn Putin regnet med.

I slike tider trenger vi å samles til tro og fel-
lesskap, og jeg håper og tror at våre guds-
tjenester og andre tilbud skal være gode 
arenaer for liv og håp. Den siste helga i fe-
bruar forsøkte vi å arrangere Lys Våken i 
Brøstad kirke, et arrangement der 5. og 6. 
klasse var invitert til møte med kristen tro, 
lek og karneval. Dessverre forstår jeg det 
slik at dette arrangementet blåste bort i en 
kuling av koronasykdom lokalt.

Men la oss prøve å møtes! I slutten av 
mars inviteres 3. og 4. klasse til Tårnagent-
helg. Jeg håper at koronaen har blåst over 
slik at våre barn kan være sammen noen 
timer og utforske sin lokale kirke.

Jeg håper også at menigheten tar varmt 
imot Harold Holtermann som sokneprest 
i Dyrøy fra nå og frem til sommeren. Har-
old kommer fra Vinje på Dyrøya og er nå 
blitt pensjonist. Men han går velvillig inn 
til tjeneste for Dyrøy menighet nå, og jeg 
håper alle gir ham en varm respons.

Alene mot overmakten
Lukas 18,31-34

Da denne andakten ble skrevet, hadde president Putin sendt militære styrker 
inn i Ukraina. Krig i stor skala på europeisk jord igjen! Og jeg tenkte: Hvordan 
er det mulig at et lands leder i vår tid kan mene at det er riktig å invadere na-
bolandet og tvinge sin vilje på det med militær makt? Vantro har vi sett krigens 
gru flimre over TV-skjermene. Og vi ønsker så inderlig at det er noe resten av 
verden kan gjøre med dette! En hjelp i rette tid!

I de få versene i Lukasevangeliet nevnt ovenfor, snakker Jesus med disiplene 
sine om at han må lide og dø og så stå opp den tredje dagen. Men disiplene 
skjønner ingenting. Mener virkelig Jesus at det er nødvendig at han går mot li-
delse, mishandling og død i Jerusalem? Hvordan kunne det være noe godt og 
ønskelig i at livet går i svart og at Jesus blir mishandlet, spyttet på og slått i hjel? 

Disiplene hadde satset hele livet sitt på Jesus. Han hadde gitt dem tro på en 
bedre verden. Han hadde fortalt om Guds rike og latt dem og alle folk skjøn-
ne at selv fattige og utstøtte ville finne nåde hos Gud. Jesus hadde leget syk-
dom og gjort store undergjerninger. Og disiplene hadde begynt å kalle Jesus for 
Messias, den salvede, den utvalgte. De hadde hørt røster fra himmelen omtale 
Jesus som Guds Sønn. De var med på mektige og store saker. Så det mest ab-
surde og minst ønskelige er at Jesus skulle dø fra alt dette. Til det var Jesus alt 
for viktig! 

Likevel. Jesus kom til vår jord for å gi livet sitt for oss alle. Men han reiste ikke 
opp en hær til å kjempe for seg. Han gikk i stedet ensom og alene inn mot over-
makten. Bare ved at en uskyldig gikk inn mot ondskapen, kunne den overvin-
nes og synden sones. Jesus valgte – og vår tro er at han var nødt til – å møte 
overmakten alene. Og så døde han på korset. Det ser ut som om det iskalde 
mørke seirer! Det kom visst ingen redning.

Men så ble visst døden ikke sterk nok til å holde den uskyldige tilbake! Vår 
kristne tro er at Jesus brøt dødens makt på helt avgjørende vis da han tre da-
ger etter korsfestelsen forlot graven. Døden skal ikke lenger være det siste. Det 
finnes fremtid og håp. Men vi ser det først etter oppstandelsen. 

Når oppstandelsen lå skjult bak Jesu kors, betyr det at vi også tror at bak alt 
det som fremdeles er skjult, venter Jesus oss. Jesus – han som gikk alene mot 
overmakten og nå leder oss alle mot fremtiden i Hans nærhet.

sisk
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«Et barn i Guds hus»
Lørdag 29. januar 2022 døde Anne Larsen. Hennes bortgang kom 
plutselig, og vi er mange som vil savne Anne i dager, måneder og år 
fremover. 

Begravelsen fant sted i Dyrøy kirke 
fredag 4. februar. Der holdt nest-

leder i menighetsrådet, Astrid Østrem 
Skoglund, en minnetale ved blomster-
påleggelse fra Dyrøy menighet. Vi gjen-
gir her de gode ordene Astrid delte med 
oss ved begravelsen:

«Det er uvirkelig å stå her og prøve å 
forstå at fargerike Anne ikke er blant oss 
lenger. Anne var med i det meste av det 
som skjedde i Dyrøy menighet.

Hun har vært leder i Dyrøy fellesråd/
menighetsråd siden 2008, et ansvar hun 
tok alvorlig og et verv hun utførte langt 

Hun var nøye med det hun gjorde, det 
skulle være ordentlig, men det skulle 
også være folkelig og slik at alle trivdes. 
Det fikk hun vist i samtalefellesskapet 
som hun var med på å starte. Det sosiale 
samværet med mat og skravling, og ikke 
minst den alvorlige samtalen etterpå. 
- Der trivdes Anne. 

Hun var frimodig om trua si, og hun tur-
te å stille ærlige spørsmål og være åpen 
om tvil. Anne hadde en tydelig stemme, 
var ikke redd for å si hva hun mente, 
men hadde stor omsorg for de rundt seg 
og lytta gjerne til andre. 

Vi kommer til å spørre når vi møtes: «Kor 
e ho Anne? Kjem ho ikkje? Det kan eg 
spørre ho Anne om ...». Sånn vil vi nok ta 
oss sjøl i å tenke i lang tid framover.

Det blir tomt etter Anne, men hun har 
laga noen gode spor for oss. Anne var 
et stort forbilde. Takk for all omsorg og 
innsats i Dyrøy menighet.»

Etter blomsterpåleggelsene sang Dyrøy-
oktetten sangen «Som barn i ditt hus», 
en sang om at vi alle har et sted i Guds 
hus. Et sted vi kan søke Guds ansikt, et 
sted der han gir oss av sin fred. Gud har 
selv lovet å være til stede, for å dele vår 

utover det som forventes av en leder. 
Hun var også leder i styret for Blomster-
fondet og hadde ulike roller i arbeidet 
på kirkegårdene. Hun vikarierte gjerne 
som kirketjener når det trengtes. 

Utover de vervene Anne hadde, var hun 
stort sett til stede når det skjedde noe 
i kirka. Hun bidro med det hun kunne. 
Det var viktig for henne å ønske folk 
velkommen, hun kunne lese tekst un-
der gudstjenesten, lage kirkekaffe, del-
ta i konfirmantarbeidet, kjøre rundt når 
konfirmantene skulle samle inn penger 
eller noe skulle deles ut, lage bål til mør-
ketidsgudstjenesten og så videre …

sorg og vår glede, - gi oss vilje og mot til 
å leve, som barn i Guds hus. Og som det 
videre står i sangen: Han gir rom for alt 
vi er. Vi har vår styrke og svakhet – midt 
i alt er Han oss nær! 

Anne var glad i den sangen!

Prost Sigurd Skollevoll fortalte i sin tale 
om hvordan Anne gjennom jobben i 
Blomsterbua begravelsesbyrå kom nær 
de skjøre sidene ved livet, og hvordan 
hun gjennom dette også kom nærmere 
kirka og kirkas budskap. Hun hadde en 
nysgjerrighet vi andre kunne misunne 
henne. Og bl.a. gjennom Samtalefelles-
skapet fant hun et hjem i kirka. Skolle-
voll tok videre tak i ordene fra sangen 
«Som barn i Guds hus». Han trodde 
Anne ønsket å være et barn i Guds hus, 
og hun ble det.
  

For mange av oss andre ble hun samtidig 
som ei mor i kirka, - ei vi alltid kunne stole 
på, ei som alltid var der, med hele seg, sitt 
gode humør, sin åpenhet og sin ærlighet. 

Vi vil savne Anne og alt hun sto for i 
lang, lang tid. 

Vi lyser fred over Annes gode minne!
Bente S. Østrem

Her er Anne avbildet i forbindelse med «Bibelaksjonen» i 2020. Da kjørte hun som 
frivillig rundt til mange husstander i kommunen med Bibel til alle. (foto: R. Storvoll)
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«Jeg er en seiler på livets hav»
- En prat med en av menighetens eldste
Tekst og foto: Ragnvald Storvoll

Annar Nergård er et kjent og kjært ansikt i vår menighet og i lokal-
samfunnet i Dyrøy. Nesten hver dag, 6 dager i uka, tar 93-åringen 
kjøreturen til treningssenteret Fresk for trim. Økta avsluttes alltid med 
et sosialt møtepunkt på den lokale kafeen. Men den syvende dagen, 
da møter du Annar i kirka.

Det er disse tre delene i livet som er 
viktig; trening, sosialt fellesskap og 

åndelig fellesskap i kirka, sier en blid og 
reflektert pensjonist. 

Fortell, hva har vært din arbeidshver-
dag?

Havet og utenrikstjenesten har vært min 
arbeidsplass i hele mitt liv, sier Annar. 
Jeg har jobba som maskinist i nærmere 
40 år. Maskinistskolen ble gjennomført 
i Tromsø før jeg tok Teknisk Fagskole 2 
år i Narvik. 

Annar tenker litt.

En liten trenings-selfie - Jeg synes også 
godstolen er bedre, men å bruke kroppen 
er nødvendig!

Jeg skulle valgt ei annen retning på Tek-
nisk Fagskole, da innen elektro, fortset-
ter han. Og egentlig angrer jeg litt, for 
da hadde jeg kanskje fått jobb på De-
mas, smiler pensjonisten lurt. 

Da helsa til kona Kjærlaug ble dårli-
gere, valgte Annar å avslutte jobben i 
utenrikstjenesten og kjøpte seg en li-
ten sjark. Da ble det noen år med fiske i 
nærområdet. Hjemme var det to enga-
sjerte gutter, Bent Johnny og Raymond. 

Ble guttene ofte med på havet som ung-
dommer? Og tenker du at du har vært 
med å påvirke yrkesvalg?

Annar smiler og rister forsiktig på ho-
det.

Nei, de var ikke så ofte med på havet. Og 
de har nok gjort sine egne valg med ut-
danning. Sant nok så har Raymond stu-
dert fiskerifag, og for få år siden kjøpte 
han seg egen sjark. Så kanskje har han 
noe med seg der, humrer Annar. Bent 
Johnny skulle bli ingeniør, men etter å 
ha jobbet på sykehus i ungdomstida, så 
valgte han å studere til lege. 

Hvorfor mener du at trening er så vik-
tig?

Å ta vare på kropp og helse er vik-
tig. Det er viljen det skorter på hos 
mange; også jeg syns godstolen er 
bedre. Men å bruke kroppen er 
nødvendig, også for oss som har 
passert 80 og 90 år. Pensjonisten 
påpeker imidlertid at en ikke skal 
trene for å slanke seg. Det er for å 
styrke kroppen!

Du var godt over 80 år før du flyt-
tet til sentrum, og du hevder at det 
sosiale er like viktig som trening?

Ja, absolutt. Og hver dag etter tre-
ning tar jeg turen innom kafeen. 
Der har jeg fått nye venner, og det 
kan en godt få selv om en er over 
80 år. Jeg har en fast stol ved bor-
det, og selv om en har forskjellig 
syn, kan en ha humor og hyggelige 
samtaler i lag. 

Så sier du at kirka er det tredje som er viktig, 
det åndelige fellesskapet.

Ja, kirka må bestå, sier Annar tankefullt. Der 
er det godt å være. I dag lever vi i ei vanske-
lig tid, der Ånden blir mer og mer borte. Da er 
det avgjørende å ta vare på det åndelige livet. 
Det er det som er det aller viktigste. 

Ikke løper han etter jentene, ikke slanker han 
seg, men Annar styrker sin 93 år gamle kropp.

Vi må ta vare på det åndelige livet, det er det som er det aller viktigste!
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Bibelbakeriet
Bibelbakeriet er for deg som går på ungdomsskolen og vil lære å bake 
eller prøve nye oppskrifter sammen med venner.

er for deg som går på ungdomsskolen og vil 

Det var mistenkelig lite røre i bollene, jenter!!!
Fra venstre smiler Angelica Berntsen, Theia Regine 
Sandaaker, Sunniva Ludvigsen og Anna Dalgård

Angelica Berntsen går i 8.trinn på 
Elvetun skole og er en av de som 

har vært med alle fire gangene vi har 
hatt Bibelbakeriet. Jeg har stilt henne 
noen spørsmål etter andakten oppe i stua 
der hun sitter godt i sofaen og tar siste 
slurk av teen.

Hvorfor kommer du på Bibelbakeriet?

- Jeg trenger å logge av og møte nye 
mennesker. Jeg kan ikke sitte innesper-
ret på rommet mitt hele tiden.

Hva er det beste med Bibelbakeriet?

- Stemninga!

Hvilken stemning er det da?

- Koselig stemning, vi flire og har det 
morsomt. Vi slår av en god prat og vi 
gjør noe koselig med andre. Ingen dra-
ma!

Hva tenker du om det dere baker, har du 
en favoritt?

- Det er ikke så vanskelige 
oppskrifter. Nutellakaka er 
det beste vi har laget til nå!! 
I morgen er det morsdag og 
da lager vi noe godt til mø-
drene uten at de vet det!

Jeg eller Anna har andakt 
oppe i stua den siste halvti-
men, da tar vi alle med oss 
en kopp te og kanskje en 
smakebit av det vi har laget. 
Hva synes du om det da?
- Det er uvant og nytt å høre 
fra Bibelen, koselig å høre 
på. På tide å lære noe når 
jeg kaller meg selv kris-
ten, avslutter hun og smiler 
godt.

Takk for praten Angelica, 
vi sees neste gang her med 
nye fristende oppskrifter.

Tekst/foto: Hilde Aukan

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 bruk

Samtalefelleskapet er åpent for 
alle. Samlingene er på torsdager i 
Brøstad kirke og starter med et en-
kelt måltid. Tidspunktet er kl. 19.00, 
hvis ikke annet er oppgitt.  
Vi møtes ca. hver 3. uke.

Torsdag 24. mars, 21. april, 12. mai og 9. juni

Hjertelig velkommen

lære å bake eller prøve nye oppskrifter sammen med venner.
Opplegget er slik: Vi bruker ca. 1,5 time på å lage noe godt i menighetssalen. 
Den siste halvtimen koser vi oss oppe i stua mens vi lytter til en kort andakt til 
avslutning. 

Velkommen til Bibelbakeriet i Brøstad kirke:
Lørdag 26. mars kl.16.00 - 18.00
Lørdag 14. mai kl.16.00 - 18.00
Lørdag 28. mai, - avslutning med piknik ute kl.16.00 - 18.00

Bibelbakeriet er en del av prosjektet Nyskapende ungdomsarbeid. Vi ønsker å 
ha mestringsarenaer der ungdom kan møtes. I Bibelbakeriet er ansvarlig Hilde 
Aukan (ungdomsarbeider) og Anna Starr (frivillig) med. 



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 1 - 202210 11

Velvillig prest

måte. Og de ble gjerne værende i nord. 
Det gjorde inntrykk på meg at han tok tid 
til å snakket med meg på tomannshånd. 

Prester har gjerne ulike måter å opptre 
på – hva slags prest har du hatt ønske 
om å være?

Min opplevelse av presten Kristen Huns-
dal tror jeg ga meg en grunnforståelse av 
hvordan en prest skulle være. Han var 
kallskapellan i Sørreisa – Dyrøy i min 
oppvekst. Jeg husker spesielt hvordan 
han opptrådte i forbindelse med «Peder 
Vinje» - forliset i 1961. Jeg var 10 år og 

Harold Holtermann kommer 
fra Vinje på Dyrøya og er nå 
blitt pensjonist. Men han går 
nå velvillig inn i tjenesten 
som sokneprest i Dyrøy fra 
nå og frem til sommeren.  Vi 
håper alle gir han en varm 
velkomst.

Harold Holtermann, hva tenker 
du om å være prest i Dyrøy noen 
måneder?

Dyrøy menighet har jeg jo et helt 
spesielt og nært forhold til. Det er 
min barndoms menighet. I kirka på 
Holm er jeg både døpt, konfirmert 
og prestevigd. Der har jeg fått ta 
farvel med mine nære, da de gikk 
bort. I senere år har jeg fått ha en-
kelte gudstjenester og også noen 
begravelser. Jeg har beholdt barn-
domshjemmet på Vinje, og tenker 
å bo der under vikariatet – sammen 
med min Liv (som er fra Senja). 

Hva var det som fikk deg til å bli prest?

Det er nok flere hendelser og opplevelser 
som førte meg inn i prestetjenesten. Det 
var siste året på gymnaset i Finnfjordbotn 
at jeg tok den endelige avgjørelsen. Jeg 
husker spesielt at soknepresten i Lenvik 
den gang, Ingolf Sefland, ba meg sterkt 
om å tenke over å bli prest. Han begrun-
net det med at det kom til å bli preste-
mangel i nord, og det var viktig at noen 
av landsdelens egne ble prester. De som 
hadde sin bakgrunn i nord, kjente miljøet 
og folket, de forstod tankesett og være-

kan i detalj huske hvordan han gikk fra 
hus til hus som var rammet av tragedien. 
Jeg husker minnegudstjenesten og den 
fullsatte Dyrøy kirke. Jeg fikk inntrykk 
av at han stanset ved hver person og så 
den enkelte. Han hadde et godt håndtrykk 
og et vennlig ansikt – som innga tillit. Det 
må ha vært en svært krevende oppgave 
for en ung prest. Det var ikke mye krise-
team og psykolog-hjelp i de dager. Mye 
falt på presten.

Det er mye man blir involvert og enga-
sjert i som prest – om man ønsker å la 
seg engasjere. I min prestetid jeg har hatt 
ønske om å se enkeltpersoner og prøvd å 
lytte. Det har nok ikke alltid lyktes i en 
travel tjeneste, men ønsket har vært der. 
Slik presten Hunsdal ønsket å være prest 
i lokalmiljøet, har jeg prøvd å være aktiv 
både i menighet og lokalsamfunn – jeg 

har prøvd. Spesielt i de 20 årene jeg var 
sokneprest i Stamsund, var ei svært aktiv 
tid. Det har vært godt å oppleve at man 
kan være til hjelp og nytte, men det har 
også vært krevende, ikke minst for mine 
aller nærmeste. Det å få være et medmen-
neske – og i tillegg få lov å formidle troen 
på at det finnes styrke, hjelp og håp fra 
Vår himmelske Far – det gjør prestetjen-
sten rik og meningsfull.

Tenker du at det vil være speselt utfor-
drende å være prest i sin egen hjemme-
menighet?

Selv om jeg har lang erfaring i å være 
prest – helt fra jeg ble ordinert i 1978 
som skoleungdomsprest i Troms – og har 
vært sokneprest i en årrekke i Lofoten og 
på Helgeland – så er det bestandig en ut-
fordring for meg å gjøre prestetjeneste. 

Som sokneprest i Lofoten og på Helgeland er 
Harold godt vant med storslått natur - og den 
nyter han så snart han har ledige stunder. 

Harold har heller ikke noe i mot en utegudstjeneste i Guds natur. Vi er med!



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 1 - 202212 13

Jeg føler fortsatt på en 
spenning ved å stå i nye 
situasjoner og forholde 
meg til nye mennesker. 
Ordtaket sier at man blir 
ikke profet i sin egen 
hjemby. Likevel håper 
jeg å få være en nogen-
lunde brukbar prest de 
tre månedene jeg er vi-
kar. For vel 40 år siden 
var jeg konfirmantlærer i 
Dyrøy et par somre (som 
prestestudent). Det var ei 
trivelig tid som jeg min-
nes med glede! Nå ser jeg 
fram til å bli bedre kjent 
med folk i Dyrøy – og få 

Frivillig i menigheten
Tekst: Astrid Østrem Skoglund

Jeg vil skrive noe om den frivillige innsatsen i Dyrøy menighet. Jeg 
gjør det helt frivillig, selvsagt.

Harold og Liv på ei øy «litt lengre» sør. Nå ser det ut til 
at pensjonisttilværelsen må vente litt ...

lov å være den «lokale» presten i noen måneder. R. Storvoll/foto: privat

Det legges ned mye frivillig arbeid i 
menigheten vår. Ikke alle aktiviteter 

er like synlige. De som bidrar med prak-
tiske tjenester, er kanskje de som får lite 
oppmerksomhet. Desto viktigere er det 
at vi presenterer noe av det frivillige ar-
beidet som mange bidrar med. 

Ofte når det er gudstjeneste, er det noen 
frivillige som ønsker velkommen, ordner 
kirkekaffe, leser tekst og gjerne bidrar 
med sang og musikk. 

I kirka er det formiddagstreff og samtale-
fellesskap hver måned. Noen ordner med 
mat og kaffe, andre leder og forbereder 
program eller bidrar med musikk. 

Barne- og ungdomsarbeid er vanskelig å 
gjennomføre uten frivillig innsats, sammen 
med de ansatte, som for eksempel samlin-
ger for barnegrupper og barnekorarbeid. 

På Dyrøya drives det fortsatt søndags-
skole, ledet av en frivillig ildsjel. Det er 
også flere som bidrar med praktisk ar-
beid i kirkene, storrengjøring, maling og 
vedlikehold av inventar. På kirkegårdene 
finner vi også de frivillige. Der er det dug-
nader med raking, rydding og planting og 
maling av gjerder. 

Uten innsats fra frivillige hadde vi ikke 
klart å gi ut menighetsblad. Mye av inn-
samling av stoff, design og ansvar for 
det administrative er helt avhengig av 
frivillig innsats. Ikke nok med det, men 
bladet blir også kjørt ut i postkassene av 
frivillige.

Om du har verv i i menighetsråd eller i 
et utvalg, legges det ned mye innsats i 
forberedelser og møtevirksomhet og til-
rettelegging. 

Frivillig innsats er ikke noe offer. Det kan 
være hektiske perioder, men jeg tror alle 
har mye igjen for å bidra til et godt arbeid 
og fellesskap. Skal vi ønske noe, kan det 
være at flere under 60 år ville engasjere 
seg. Dette kan jo også være med å prege 
innholdet. Nye aktiviteter og arbeids-
måter kan gi tilbud til flere, både for de 
minste og ungdommene.  

En stor takk til alle som bidrar, også de som 
bare møter opp og slik bidrar til fellesskapet!

Fra en dugnad på Kastnes kirkegård 
for et par år siden. Ingenting å si på 
oppmøtet!

 Bladpenger Bladpenger
Innenbygds oktober 2021 - januar 2022:
I. M. Aspeslett, M. L. Paulsen, B. Nikolaisen, I. Sørgård, L-A Nordahl, L.S. Bergheim, 
P.G. Cruickshank, A.A. Moan Kastnes, L. K. Arnesen, B. Holm, E. O. Hagensen, B. J. 
Moen, G-H. Andreassen, G.H. Leth Andreassen, O.I. Guttormsen, L.B. Holterman, I. 
Gudbrandsen, A. E. Soini.
Totalt kr. 4 649,-

Utenbygds-samme periode:
M. Steinvoll, T. Haltland, B. Bovim, S. A. Nygård, A.T. Bekkeli, L.R. Jarto.
Totalt kr. 1 793,-

Sum oktober 2021 - januar 2022: Kr. 6 442,-
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Frivilligheten skaper gode bo- og opp-
vekstforhold og den gir mening. Å være 
frivillig gjør at du møter nye mennesker, 
får livslange vennskap. Frivilligheten er 
limet i samfunnet. 
Her er noen tips for voksne våren 2022:

LHL, Trim Nivå 1 klokken 11:00 
hver mandag på Aktivitetshuset

LHL, møte klokken 17:00 
første onsdag i måneden på Aktivitetshuset   

Seniordans klokken 18:00 
hver tirsdag på Elvetun skole i kultursa-
len. Kom og bli med, seniordans er god 
mosjon. Det kreves ikke par for å delta. 

Dyrøy korforening øver 19:30 til 
21:30 hver tirsdag. 

Kløvertur med Brøstadbotn Sanitets-
forening klokken 12:00 
hver tirsdag ved Aktivitetshuset. En pas-
selig liten rusletur for alle, med kaffe og 
vafler etterpå.

Brøstadbotn Sanitetsforening, møte 
klokken 18:00 andre mandagen i hver 
måned på Aktivitetshuset.

Dyrøy Lions Club, møte klokken 
18:00 andre onsdag i hver måned i Ar-
vid Hanssen-huset, Nordavindshagen. 

Seniortreff 25.04 klokken 17:00 
av Dyrøy Lions Club i Arvid Hanssen-
huset, Nordavindshagen.

Lions internasjonale tulipanaksjon
22. - 23. april

Dyrøy pensjonistforening, møte klok-
ken 17:00 siste onsdag i hver måned på 
Aktivitetshuset.

Dyrøy Røde Kors har kafémøter for be-
søkstjenesten.

Håndarbeidslag klokken 18:00 
hver torsdag på Stalheimstua.

Formiddagstreff klokken 10:30 
første torsdag i hver måned i Børstad 
kirke. Dyrøy menighet.

Samtalefelleskapet klokken 19:00 
hver tredje torsdag – et åpent fellesskap 
for alle i Brøstad kirke. Dyrøy menighet.

Frivillighetsuke i uke 18, – 2.-8. mai 
Bli med på en hel uke med frivillighet i 
Nordavindshagen. Ønsker din forening 
eller lag å bidra? Frist 11.04.22

Dyrøy Folkebibliotek
En flott møteplass, og her er det mulig 
å lese dagens avis, få lokal historie og 
gode tips om bøker. Åpent tirsdag, ons-
dag og lørdag.

Kultur og konserter
Vi åpner nå for konserter og vil mar-
kedsføre disse på Dyrøy kommune sin 
kalender og på Facebook Arvid Hans-
sen-huset, Nordavindshagen.

Kontakt oss
For spørsmål om kontaktinfo, aktiviteter 
og frivillighet i Dyrøy, ta kontakt med 
Carina på Dyrøy frivillighetssentral. 
Telefon: 467 46860
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon: 

«Håp i en dråpe vann» 
 

Aksjonsdagene søndag 3. til tirsdag 
5. april foregår over hele Norges land. 
I Dyrøy holder vi på tom 7. april, følg 
med!

VI STÅR SAMMEN FOR 
EN RETTFERDIG VERDEN!                                                  
Konfirmantene har onsdag 30. mars un-
dervisning om Kirken Nødhjelp og set-
ter i gang innsamling digitalt og fra dør 
til dør med bøsse. Har du ikke kontanter 
når de kommer på døren er det bare å 
vippse til 2426.

Tenk at for 250 kroner kan du gi et men-
neske rent vann for resten av livet! For 
deg og meg er dette en selvfølge og ikke 
noe vi tenker over til daglig, for dette 
mennesket er det livsforvandlende.

Ingen mennesker kan leve uten vann. 
Det finnes nok ferskvann til alle på 
jorda. Likevel mangler én av ti men-
nesker tilgang på rent vann.

I Brøstad kirke blir det gudstjeneste søn-
dag 3. april kl.17:00 med fokus på Kirkens 
Nødhjelp. Pengene fra ofringen og kaker/
kaffe går til KN, og konfirmantene deltar.
 
Torsdag 7. april i Nordavindshagen blir 
det en feiring av Kirkens Nødhjelps 75 
årsjubileum. Servering og aktiviteter 
blir ordnet av ungdom og er et samar-
beidsprosjekt mellom Dyrøy kommune 
og Dyrøy menighet. Pengene vi får inn 
denne kvelden går selvfølgelig til Kir-
kens Nødhjelp i Malawi. 

MALAWI 
Fasteaksjonen 2022 har fokus på Ma-
lawi, et av verdens fattigste land i sør-
øst Afrika. På grunn av klimaendringene 
er det blitt vanskeligere å leve av jord-
bruk. Derfor er det satt i gang klimatil-
passet jordbruk gjennom vanning via 
dryppsystemer.  Dråpene fra rørene er 
det som gir håp, hver dråpe teller. Agro-
nomer lærer bort moderne jordbruks-
teknologi til småbønder.  Dermed sikrer 
de mat og inntekt gjennom hele året og 
ikke bare i sesonger.  

FASTE
Fastetida i kirken varer 40 dager, fordi 
Jesus fastet 40 dager i ørkenen før han 
begynte sin gjerning. Hvordan og hvor 
mye du vil faste, er opp til deg.  Å faste 
handler om å frastå fra noe for å koble 
oss på andres behov. Kan vi bruke noen 
minutter på å reflektere over og kanskje 
kjenne på noe av den krisen millioner av 
mennesker står i hver dag?

Hilde Aukan

Bildet under: I Malawi er det satt i gang 
klimatilpasset jordbruk gjennom vanning 
via dryppsystemer (foto: Kirkens Nødhjelp)

Vær med og be for konfirmantene våre:

Gustav Wilhelm Forså
William Alexander Hanssen

Leo-Alexander Heim
Kjersti Andersen Myhrstuen

Astrid-Marie Nergård
Sebastian M. Rasmussen

David Armann Wilhelmsen
Julie Elisabeth Aandal

Vi ønsker dem en flott tid og gleder oss 
til konfirmasjonsdagen! 

Konfirmanter 2022
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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

   77 18 93 50  -  post@dyroymat.no  -  www.dyroymat.no

Vi tilbyr CATERING til store og små selskap

Du finner også våre produkter i din lokale Coop-butikk

Søndagsskolen på Dyrøya
Redaksjonen i menighetsbladet ønsket å få litt historie fra en trofast 
søndagsskolelærer, nemlig Berit Nikolaisen. I ca. 30 år har det vært 
søndagsskole på Dyrøya i regi av Berit Nikolaisen. Vi utfordret Berit 
selv til å fortelle:

De fleste ungene på Dyrøya har vært 
innom søndagsskolen i større el-

ler mindre grad. Før jeg starta med søn-
dagsskolen var det Klara Holtermann og 
Elsa Hals som hadde søndagsskolen, og 
kanskje var det noen før dem også?

Som oftest holder søndagsskolen til i 
kirka (dåpsrommet), men vi/de har også 
vært på Trekløverhuset og i andre bygg, 
spesielt i forbindelse med juletrefester. 
Kirka er likevel det foretrukne bygget, 

ikke minst fordi det er så mye man kan 
spille på der. Da tenkes det ikke først og 
fremst på orgelet, men tårnet kan illus-
trere et fangetårn og krypkjelleren Jesu 
grav eller Daniels løvehule. Som lese-
ren forstår er dette en søndagsskole hvor 
man ikke bare sitter rolig og hører på bi-
belfortellinger, ber og synger, men gjer-
ne leker seg til kunnskap.

Vi har spurt noen barn hva de synes om 
søndagsskolen. 

- Det er artig å gå på søndagsskolen, spesielt når vi leker og springer, sier Mari (7 år). 
Også er det artig å lære nye ting. Vi får høre mange spennende historier. 

Isak (9 år) synes også lekinga har vært artigst, men det kan være litt kjedelig også. 
Man burde jo slippe skole på en søndag!

Vanligvis er det søndagsskole ca. en gang i måneden, men det har vært vanskelig i 
denne koronatida, så det har vært sjeldnere de siste to år.

Berit Nikolaisen

Her er Rakel, Jakob, Jenny (bak), Emma, Isak og Mari klar for å tenne lys på kirke-
gården i forbindelse med Allehelgensdag. 
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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

Dyrøy sokn
54 16 19

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

Takk for vennlig deltakelse og omtan-
ke i forbindelse med min far Stein Ivar 
Johnsens bortgang. Jeg er takknemlig 
for all hjelp og støtte både før og etter 
min fars bortgang.  Pappas ønske var likt 
som fler å få lys på Holm kirkegård. Det 
vil fortsatt være mulig å gi pengegave 
ved å sette inn på konto: 4612 43 98533

Datter Silje Wibe 

13. mars – 2. søndag i fastetiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse 
v/sokneprest Harold Holtermann
Ofring: Egen menighet

20. mars – 3. søndag i fastetiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse 
v/sokneprest Harold Holtermann
Ofring: Moen bedehus

27. mars – Maria budskapsdag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Harold 
Holtermann og Hilde Aukan
Tårnagent-helg for 3. og 4.klasse. 
Sang av Brøstadbotn Barnegospel.
Ofring: Brøstadbotn Barnegospel

03. april – 4. søndag i fastetiden
Brøstad kirke kl. 17.00
Kirkens Nødhjelp-gudstjeneste 
v/sokneprest Harold Holtermann, 
Hilde Aukan og konfirmantene
Ofring: Kirkens Nødhjelp

10. april – Palmesøndag
Ingen gudstjeneste

14. april – Skjærtorsdag
Brøstad kirke kl. 18.00
Nattverdgudstjeneste 
v/sokneprest Harold Holtermann
Ofring: Egen menighet
Det inviteres til varm mat i menighets-
salen kl. 17.00!

15. april – Langfredag
Brøstad kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste 
v/sokneprest Harold Holtermann
Ofring: Kirkens Bymisjon - Tromsø

17. april – Påskedag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste 
v/sokneprest Harold Holtermann
Ofring: Sjømannskirken

18. april – 2. Påskedag
Ingen gudstjeneste

24. april – 2. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 17.00
Ung Messe/Samtalegudstjeneste 
v/sokneprest Harold Holtermann, 
Hilde Aukan og konfirmantene
Ofring: Norges Kristelige Student- og 
Skoleungdomslag
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

01. mai – 3. søndag i påsketiden
Ingen gudstjeneste

08. mai – 4. søndag i påsketiden
Brøstad kirke kl. 17.00
Klimagudstjeneste 
v/sokneprest Harold Holtermann, 
Hilde Aukan og ungdommer
Ofring: Brøstad kirkeforening

15. mai – 5. søndag i påsketiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse 
v/sokneprest Harold Holtermann
Ofring: Indre Sjømannsmisjon

17. mai – Grunnlovsdag
Brøstad kirke kl. 11.00
17. mai-gudstjeneste 
v/sokneprest Harold Holtermann 
Ofring: Menighetens misjonsprosjekt

22. mai – 6. søndag i påsketiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse 
v/sokneprest Harold Holtermann
Ofring: IKO – Kirkelig pedagogisk senter

26. mai – Kristi himmelfartsdag
Ingen gudstjeneste

29. mai – Søndag før pinse
Ingen gudstjeneste

05. juni – Pinsedag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Konfirmasjon 
v/sokneprest Harold Holtermann, 
Hilde Aukan og konfirmantene
Ofring: Egen menighet

06. juni – 2. Pinsedag
Ingen gudstjeneste

12. juni – 2. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 
v/sokneprest Harold Holtermann
Ofring: Den norske Israelsmisjon

18. juni – lørdag
Kastnes bygdetun kl. 13.00
Gudstjeneste v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Kastnes bedehus

19. juni – Treenighetssøndag
Ingen gudstjeneste

26. juni – 3. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

Våren 2022:
Torsdag 17. mars, 7. april, 

5. mai og 9. juni

Du er 
hjertelig velkommen!

FFORMIDDAGSTREFFORMIDDAGSTREFF  

 2021 -2022 2021 -2022

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

måneden kl. 10.30
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INFORMASJONSBLAD

DØPTE: 
05.12.21.   Elvine Sofie Phumee Broks
     Rheanna Gia Ulip Sæbbe

DØDE: 
12.11.21    Asbjørn Myrvang                             f. 1938
14.12.21   Harald Heggelund Lyngedal          f. 1941
28.12.21   Anna Helene Danielsen                  f. 1930
02.01.22   Marit Vasshaug                                 f. 1918
04.01.22   Petra Helene Langnes                     f. 1944
08.01.22   Hilda Bodil Markussen                   f. 1932
14.01.22   Rignald Sigurd Ryvoll                       f. 1930
29.01.22   Anne Synøve Larsen                       f. 1955

   SLEKTERS GANG

 

Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted
der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred.

Så møtes vi her i din store faderfavn.
Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet i ditt navn.
Du har lovet å være til stede for å dele vår sorg og vår glede.
Gi oss vilje og mot til å leve, Herre, som barn i ditt hus.

Som barn i ditt hus gir du rom for alt vi er.
Vi har vår styrke og svakhet. Midt i alt er du oss nær.
Du samler oss nå til bønn og lovang rundt ditt bord.
Og vi skal gå med din kjælighet ut til alle folk på jord.
Du har lovet å være til stede ...

Vi ber for din kirke. Vi ber for hverandre.
Vi ber for vår verden. Velsign oss du, vår Gud!
Du har lovet å være til stede for å dele vår sorg og vår glede.
Gi oss vilje og mot til å leve, Herre, som barn i ditt hus.

Tekst: Hans Olav Mørk, Tore W. Aas 1996


