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Prekentekst: Johs 14, 23-29
Kjære alle sammen: God Pinse! Og spesielt kjære besteforeldre, gudmor, tante og 
onkel, bror, mamma og pappa … og - kjære konfirmant; Gratulerer med dagen!

Tenk, i dag har du fått deg en tittel – konfirmant. På kort og konvolutter står det; 
Til konfirmanten David, til konfirmanten Kjersti, og dere andre, men det er bare for 

Preken ved konfirmasjonPreken ved konfirmasjon
1. pinsedag 5. juni 20221. pinsedag 5. juni 2022
Dyrøy kirkeDyrøy kirke

En spennende framtid for David?

en dag eller ei helg, ei kort stund. Kan-
skje får du en tittel senere i livet som 
du vil ha over litt lengere tid. Mon tro 
hva det blir? Fysioterapeut Mie, kranfø-
rer Sebastian, dyrlege Astrid? En spen-
nende fremtid blir det for alle oss som 
står rundt deg i dag – og vil deg det aller 
beste i livet. 

Jeg hørte om noen damer rundt 30 som 
diskuterte seg i mellom hva slags tittel 
han skulle ha, dersom de skulle finne seg en mann å gifte seg med. Det var forskjel-
lige forslag, men ei av damene var helt tydelig og bestemt; dersom jeg skal gifte 
meg, så må det være med en arkeolog. De andre stussa veldig, hørtes ikke det ut for 
å kunne bli noe kjedelig? Nei, det var hun sikker på, hun ville ikke få det kjedelig, 
for det må dere jo forstå; en arkeolog vil jo bli mer og mer interessert i meg dess 
eldre jeg blir!

foto: Katrine Wilhelmsen 

Fortsettelse side 4

Et visst kaos?
Sist gang menighetsbladet kom ut var ak-
kurat krigen i Ukraina begynt. Fremdeles 
raser krigen der, og det har blitt tydelig 
at Putin har gått til angrepskrig for å an-
nektere land han mener Russland bør 
herske over.

Kaos har det også blitt i inngangen til 
ferietiden når det ble streik blant flytek-
nikerne og SAS-pilotene deretter la ned 
arbeidet. Det er mange som har gledet 
seg til ferie i utland og innland som nå 
får forviklinger i ferieplanene.

Kan det ikke bli litt orden igjen nå som 
koronaen (forhåpentligvis) har gitt seg og 
vi kunne begynne å leve normalt? Nei, 
så lett er det visst ikke. Det kan ta tid før 
normaliteten kommer på plass.

For menighetens del står vi nå litt ribbet 
tilbake. Hilde Aukan som jobbet i pro-
sjekt med barn og unge, flyttet tilbake til 
Trøndelag nylig. Takk til henne for hen-
nes innsats! Og det har så langt heller ikke 
lyktes oss å rekruttere prest til Dyrøy. Det 
ligger en annonse ute over sommeren, så 
vi prøver igjen å lyse ut stillingen. Men 
usikkert er det, i og med at det er borti-
mot 100 prester færre tilgjengelig enn det 
som er behovet. Men vi gjør som enhver 
fisker ville gjort: vi håper og tror at denne 
gangen …!

Så takker vi også Harold Holtermann for 
de månedene han gjorde tjeneste i Dyrøy, 
og jeg takker alle som ga ham en varm 
tillitsfull respons.

sisk

foto: Harold Holtermann
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Du har valgt kirkelig konfirmasjon, 
hvorfor gjorde du det? Du ville vel få 
like mye gaver, oppmerksomhet og sel-
skap om du hadde valgt et borgerlig 
alternativ. Hva er det som er forskjel-
len og eventuelt fordelen med kirkelig 
konfirmasjon? Er det på grunn av at du 
har en slik gnistrende, sterk kristen tro? 
Neppe. Du som ble døpt som baby, ble 
jo ikke døpt fordi dine foreldre forsto at 
du hadde så stor tro. Slik handler også 
konfirmasjonen ikke så mye hva du selv 
kan bidra med av tro og overbevisning, 
men om hva du får som gave fra Gud. 
En usynlig gave. Det er den store for-
skjellen. Den gaven må du ikke gå glipp 
av, gaven du får i dåpen og ved konfir-
masjonen.

En usynlig gave, er da det noe å få? 
Vet du, det viktigste og største i livet er 
usynlig! Hva jeg mener med det? Det 
største i livet er ikke tingene, det er ikke 
titlene eller pengene. Det viktigste er 
kjærlighet, tillit, godhet, vennskap, tro 
og håp. Alt dette er usynlig, men vi mer-
ker konsekvensene dersom disse usyn-
lige forhold ikke er der – når det er hat, 
mistillit, ondskap vantro, pessimisme – 
og kjenner det veldig, veldig godt om de 
er der. 

Pinsen handler om noe usynlig. Den 
Hellige Ånd er Den treenige Guds usyn-
lige nærvær her hos oss. Han gir glede 
og fred, kjærlighet og håp - og tro på at 
Jesus er din venn og redningsmann. 

Jesus sier i evangelie-teksten i dag at 
han skal forlate disiplene og bli borte 
for dem, men han skal likevel bo hos 
dem, usynlig! Dette skjer på en åndelig 
måte. Jesu nærvær er ved hjelp av Den 
hellig Ånd. Og i tillegg skal de få en 

stor gave, også den er usynlig, men ga-
ven kan merkes veldig godt: «Min fred 
gir jeg dere, ikke den fred som verden 
gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og 
motløshet. Jeg går bort, men kommer til 
dere igjen.» 

Dette handler om å bære en fred og 
trygghet inni seg, om det er aldri så mye 
uro og usikkerhet rundt en. Dette er et 
løfte fra Jesus som vi kan ta til oss. Det 
er som en ballast og et orienteringspunkt 
for den som tar det på alvor. 
Det som er viktigst er usynlig. Vi hører 
og opplever mye løgn og falskhet, krig 
og terror i vår tid – vi rystes av at folk 
og land ødelegges i Ukraina. Motkraften 
til det onde er kjærlighet, tillit, godhet, 
ærlighet, at det er mulig å stole på noen. 
Han pappa lærte oss unger noen viktige 
leveregler, sa ei voksen datter i farens 

Kjersti valgte kirkelig konfirmasjon.
foto: Wanja J. Lyså

begravelse. En av reglene var; når du 
har sagt ja til å være med på noe, og så 
dukker det noe mer spennende opp et-
terpå, så skal du stå ved din første be-
stemmelse. Du skal være til å stole på!

En av Jesu disipler hadde spesielt van-
skelig for å tro at Jesus som var død og 
begravet, faktisk hadde stått opp av gra-
ven og levde, det var han Tomas. Han 
fikk oppleve at Jesus en dag kom gjen-
nom stengte dører, og sto rett foran han. 
Vet du hva Jesus sa til han som hadde bå-
ret på så sterk tvil? Jesus sa: Kom nært 
meg og legg merke til at jeg har sårmer-
kene etter spikrene som gikk inn i hånd-
leddene og føttene mine, og spydet de 
stakk i sida mi, se og kjenn at det er vir-
kelig meg. Hvorfor viste Jesus han sår-
merkene? Var det ikke nok bare å se han 
og ta han i hånda? Jo, slik viste Jesus at 

han gikk i døden for Tomas også, han 
tok brodden av ondskapen, dødskreftene, 
og gjorde opp for all synd og skyld. Han 
kunne ta den dårlige samvittigheta og gi 
Tomas fred og glede – og tro på at også 
han skulle leve om han døde.
Tomas fikk mot og drivkraft til et spen-
nende liv. Han trodde at Jesus var med 
ham, om enn usynlig. Vi tror Thomas 
dro østover til India og spredte evange-
liet om den levende Jesus der. Og anta-
gelig endte han livet som martyr. 

Jesus er min helt, min modell, mitt ide-
al. Ingen har levd så ekte og virkelig 
som han. Han har vist gjennom sitt liv at 
han er tvers igjennom til å stole på, han 
har en usvikelig kjærlighet, han gjor-
de ikke forskjell på folk, men ble opp-
rørt over urett og falskhet. Han sa tyde-
lig ifra – uten at han tråkket noen ned. 
Hvert menneske han møtte, ble utfordra 
til å gjøre valg i sitt liv; valget mellom å 
gjøre godt eller ondt, vise kjærlighet el-
ler være selvopptatt, være til å stole på 
eller være feig.

I dag får du mye oppmerksomhet. På 
den gode måten. Du føler deg kanskje 
litt brydd? Dette handler om det som er 
usynlig. Det er det viktigste du skal ha 
med deg i livet. Det er noen som bryr 
seg om deg og er glad for at du er til. 

Den usynlige gaven du får i dag her i 
kirka; det er velsignelsen fra himmelen, 
trygghet på at du har en Far i himmelen 
som har deg kjær, og løftet fra Jesus om 
at han vil være med deg hele livet.

Ære være Faderen og Sønnen og Den 
hellige ånd som var, er og blir, en sann 
Gud fra evighet og til evighet. Amen.

Harold Holterman
«Det viktigste og største i livet er 

usynlig!»  Gustav får den usynlige gaven.

foto: Marit Alvig Espenes
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Kirkesølvet fra Lofoten
Tekst og foto: Harold Holtermann

Det er underlig å stå ved alteret i Brøstad kirke og holde kirkesølvet 
i hendene mine – kirkesølvet som er kommet fra de stedene i Lofoten 
der jeg har fått være prest i nesten en mannsalder! 
Der kapellet stod i fiskeværet Steine, 
er det bare noen rester av grunnmuren 
som står igjen. Men engang var Steine 
et stort og viktig fiskevær. Og kapellet 
ble i hovedsak bygd for å betjene til-
reisende lofotfiskere. Mange båter fra 
Sørreisa, Lenvik og Astafjord pleide å 
holde til i rorbuene på Steine. 

I mars 1906 gikk det et ras av snø og 
stein som løsnet høyt opp i Steinetind 
– og sopte alle rorbuene på landsida på 

havet. En dramatisk hendelse der 19 fis-
kere omkom, flere fra Sørreisa og Len-
vik. Vi hadde 90 års minnemarkering 
av ulykka i 1996. Da var familiemed-
lemmer og etterkommere av flere av de 
omkomne fiskere til stede. Det ble en 
sterk og gripende opplevelse med alle 
historiene knyttet til ulykka. Ikke minst 
gjorde historiene dypt inntrykk om de 
her nord som mistet ektefeller og brø-
dre – og som satt igjen uten forsørger. 
Vi hadde bekransning av minne-bauta-

en over hendelsen (den står ved veien 
der raset gikk), og vi hadde minneguds-
tjeneste i Stamsund kirke.

En sommer hadde vi friluftsgudstjenes-
te på kirketomta på Steine. I et nyde-
lig vær var det en stor forsamling som 
satt rundt på knausene og i hagen hen-
nes Jorun på Steine. Da fortalte jeg at 
kirkesølvet som engang hadde vært i 
kapellet, havnet i Brøstad kirke i min 
hjemkommune Dyrøy. Men først gjor-
de kirkesølvet tjeneste i fiskarheimen, 
forsamlingshuset, nede i fiskeværet 
i Stamsund fram til 1937, da den nye 
kirka i Stamsund kunne innvies. Bisko-
pen i Hålogaland, Eivind Berggrav, be-
stemte at da Stamsund kirke fikk nytt 
kirkesølv som gave – så skulle det 

gamle kirkesølvet fra Steine kapell gis 
til det nye kapellet som da var bygd på 
Brøstad. (Brøstad forsamlingshus)

Ordninga med kirkesølvet og innviel-
sen av Stamsund kirke var noe av det 
siste biskop Berggrav foretok seg før 
han ble biskop i Oslo – og ble en kjent 
og sentral skikkelse i motstandskam-
pen under 2.verdenskrig, som noen vil 
huske.

Ja, det er underlig hvor hendelser og 
ting kan knytte sammen og skape his-
torie. Det aller fineste med dette kir-
kesølvet er at det har fått være med å 
formidle Guds velsignelse og nærvær 
både i to fiskevær i Lofoten og ei bygd 
i Dyrøy – helt fra 1859 – og ennå er det 
like skinnende, blankt og fint!

Steine kapell 1859 - 1905
Stamsund forsamlingshus 1905 - 1937

Brøstad forsamlingshus 1937 
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Dyrøy Blomsterfond
I Menighetsbladet for Dyrøy og Sørreisa nr. 2/1974 finner vi opprin-
nelsen til Dyrøy Blomsterfond. Da besluttet menighetsrådet å opprette 
et slikt fond. 
Slik uttrykte res.kap Finn Wagle det:
«Tanken bak et blomsterfond er denne: 
Til en enkel begravelse kan det komme 
blomsterhilsner for flere tusen kroner. 
Men blomster visner fort. Tenk om noen 
av disse pengene kunne komme avdøde 
til gode ved at kirkegården ble satt i pe-
nere stand? Kanskje burde porten forny-
es? Flere benker å sitte på? Ett eller flere 
blomsterbed? Begynner vi først å tenke 
etter, har vi nok mange ønskemål!» 

Det er blitt blomsterbed og blomsterkas-
ser, nye porter til gravlundene og lys på 
noen av disse. Styret i blomsterfondet 
jobber stadig med å finne gode måter å 
bruke pengene på til å forskjønne grav-
lundene til felles glede.

Styret i Dyrøy Blomsterfond består av le-
derne i nemndene for den enkelte grav-
lund:
Ann Kristin Pettersen, leder
Solveig Holmen
Kjærlaug Pedersen
Rune Sæbbe

Kortene som blir solgt i dag har motiver 
laget av kunstneren Svein A. Berntsen fra 
Vangsvik.

I 1974 var minsteprisen kr 15, i dag er 
minsteprisen kr 100. Kortene kan bestil-
les hos Servicetorget, Dyrøy kommune, 
tlf 77 18 92 00 eller eller Menighetskon-
toret 91 36 76 54.
Betalingen skjer med Vipps 63 15 57 eller 
til bankkontonr. 4796 67 09894 Ønsker du å være med i ei sorggruppe?

Vi forbinder sorg med de følelsene eller reaksjonene som kommer når et menneske 
som har stått oss nær, dør. Selv om sorg er en naturlig reaksjon, kan følelsene virke 
overveldende. Det å miste en av sine nærmeste, er en av de største påkjenninger vi kan 
ha. Vi mennesker er ulike og derfor vil måtene vi opplever sorg på være ulik. Sorgen 
kan vare fra måneder til år.  Noen ganger kan sorgen være vanskelig å takle på egen 
hånd. Da kan det være godt å få snakke med andre som har opplevd det samme. 

Ønsker du å være med i ei samtalegruppe for å bearbeide tap og sorg i nære relasjo-
ner? Det kan være godt å ha noen å snakke med om det som har skjedd og reaksjonene 
man kjenner på. Ved å dele sin sorg og lytte til hverandre, kan en være til gjensidig 
hjelp og støtte. Man kan gi og få gode råd. Og det kan også gi livsmot og håp ved at 
man ser og hører at det er mulig å komme videre i livet etter dødsfallet.

Ei sorggruppe er åpen for alle, uansett tro og livssyn.

Vi ønsker å undersøke om det er interesse for ei slik gruppe. 
Interesserte kan henvende seg til Gøril Olsen på tlf 926 93706 

«Sorg er en ensom smerte.» (Ingeborg Prytz-Fougner)

De fire forskjellige blomsterkortmotivene er «Blomsterkorset», «Livsdråpen», 
«Årstidene» og «Frostnatt», alle signert Svein Arild Berntsen fra Vangsvik.



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 2 - 202210 11

Dugnad i Brøstad kirke
Mange tar i et tak for fellesskapet i vår menighet. På vegne av menig-
heten retter vi en stor takk til alle dere som bidrar, noen stiller opp på 
dugnader av forskjellig slag og andre tar ansvar når de for eksempel 
besøker kirkegården. Takk for at du bryr deg. 
I Brøstad kirke ble det brukt 3 dager til dugnad. I vår er det valgt et nytt 
styre i Brøstad kirkeforening som har tatt initiativ til en stor vaskedug-
nad i Brøstad kirke og ei større oppgradering av bårehuset.

Ca 20 personer stilte på dugnad. Tuer, langkoster og malerpensler fikk 
virkelig svingt seg. Mange skap er ryddet, rom er vasket, det er tørket 
støv både her og der. Gardiner i kirkerommet er tatt ned og vasket. Bå-
rehuset har fått ei stor oppgradering. Det er malt, vi får på plass egna 
belysning og belegg skal skiftes. 
Igjen, takk for alle bidrag og alle hyggelig ord. Brøstad kirkeforening vil 
ta initiativ til flere oppgraderinger i tida som kommer.

 
Hilsen fra Brøstad kirkeforening

Ragnvald Storvoll (leder), Steivor Jensen, Bente Skipenes Østrem, 
Geir Skoglund og Ove Gamst.

Det er ikke akkurat hyggelig å vende blikket opp mot himmelen (himlingen) å se 
masse spindelvev, så her vaskes vinduer og vegger støves ned. Også orgelet får en 
omgang og blir da i alle fall renere å «se på»! 
Bårehuset oppgraderes med rundvask, lysere vegger og etter hvert ny belysning.

Flittige sjeler, høyt og lavt, i kirkerom og menighetssal. Kjøkkenet får også en 
omgang mens vaffelrøra står og godgjør seg! Hyggelig å være mange som tar et 
tak, det er kjempesosialt og alt går så mye fortere!

foto:R. Storvoll

foto: R. Storvoll
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Dyrøy for Ukraina
Et av de første initiativene prest Harold Holtermann tok da han startet 
i jobben i vår, var å gjøre noe for mennesker som lider i Ukraina. 

Harold banket på ordførerkonto-
ret dag 1 på jobb, og ordfører Marit 
Alvig Espenes var ikke vanskelig å 
be. De samlet mange gode krefter i 
Dyrøy og i ettertid vet vi at det ble 
både fredsmarsj og kulturkafé.

Fredsmars
Søndag 20. mars arrangerte frivil-
ligheten i Dyrøy en fredsmarsj fra 
Vinje til Berg.
«Vi skal gå i solidaritet med flykt-
ningene fra Ukraina. De har hatt 
en langt tøffere vandring enn oss», 
sa en av arrangørene, Inger Oline 
Guttormsen fra Dyrøy Turlag.

Turlaget hadde ansvaret for ar-
rangementet ute på Berg og sørget 
for bål og varm drikke til de som 
tok turen. Ordfører Marit Alvig 
Espenes holdt en appell.

Kulturkafé
Torsdag 24. mars var det kultur-
kafé i Nordavindshagen med ap-
pell, historie og kulturelle innslag. 
Prest Harold Holtermann og kul-
turleder Trine Strand ledet et flott 
arrangement med stort oppmø-
te. Det ble en sterk ettermiddag i 
Nordavindshagen. 

Appellen til Tonje Hågbo Karlsen 
fra Dyrøy Ungdomsråd og inter-
vjuet med Nabil Zabadani, flykt-
ning fra Syria, rørte alle oss som 
var til stede.

«Vi opplever at mange har lyst til 
å bidra med noe, men ikke helt vet 
hva de skal gjøre. Noen kjenner 
også på en følelse av håpløshet. Vi 
trenger å være sammen», uttrykte 
Harold Holtermann. 
Det er samla inn en god del midler 
som er sendt, via en hjelpeorgani-
sasjon, til Ukraina.    

RS

Nabil Zabadani er flyktning fra Syria foto: R. Storvoll og T.S. Østrem

foto: R. Storvoll
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Harold Holtermann har vært vikar i Dyrøy menighet i 3 måneder. 
Vi fikk Harold til å reflektere litt over tiden her. - For oss har det vært 
«Helt konge»!

Helt konge!

Jeg gjorde meg noen refleksjoner før 
jeg begynte med dette vikariatet i Dyr-
øy. Hvordan ville dette gå? Hvordan 
ville jeg bli mottatt? 

Det er jo et ordtak som sier at ingen 
blir profet i sin egen hjemby. All min 
uro er fullstendig gjort til skamme. Det 
har vært en glede å få lov å bli kjent 
med både unge og eldre – og bli møtt 
med åpenhet og tillit. 

Det er sjelden å få så mange takkens 
ord etter begravelser og gudstjenes-
ter. Så enten er folk i Dyrøy usedvan-
lig oppmerksomme og høflige – eller 
så har jeg fått lov å bruke ord og bil-
der som er forståelig og gjenkjenne-
lige for folk. Dialekten skulle vel i alle 
fall være grei å forstå. Det er i grunnen 
veldig fint å få bruke sin egen dialekt 
og bli forstått fullt ut, uten å måtte 
legge om. 

Selv om Dyrøy er en menighet og kom-
mune med ganske lite folk, så er det 
utrolig mange flotte ressurser. Det har 
kun vært positiv respons når jeg har 
spurt noen om å bidra med noe – en-
ten det var fra en 4.klassing eller fra 
ordføreren! 

De gode musikalske kreftene er en stor 
berikelse for kirka og lokalsamfunnet. 
Det har vært veldig fint å bli omsluttet 
og inkludert i et godt og varmt felles-
skap av folk som trofast møter opp når 
det er samlinger i menigheta. 

Jeg tar med meg mange sterke min-
ner og gode opplever fra disse tre må-
nedene som vikarierende sokneprest i 
Dyrøy.

Harold Holtermann

Med lue: «I       DY» - Harold liker Dyrøy! 
Og refleksvest - vi liker Harold!
Mange måter å sette pris på en flott 
prestevikar!

foto: RS og TSØ

Foran fra venstre: Tore Nordahl, May Anne Ludvigsen, Sigrun Henriksen, Trond 
Østrem, Evy Jakobsen og Geir Antonsen. 2. rekke fra venstre: Hanne Kvande Nils-
sen,  Karny Gamst, Ann Hallfrid Sørensen og Eli Moan. 3.rekke fra venstre: Annie 
Heitmann, Tor Magne Broks, prost Sigurd Skollevoll og Bente Olea Nordahl.

Gullkonfirmantene 2022
Søndag 3. juli 2022 var gullkonfirmantene fra 1972 samlet til treff og deltok på 
gudstjenesten i Dyrøy kirke. 13 av de 32 konfirmantene den gang var samlet, og 
de treftes til gjensyn på Finnlandsholmen også dagen før. Gullkonfirmantene for-
talte at søndag 2. juli 1972 var akkurat like fin som lørdag 2. juli 2022, med varmt 
vær og blikkstilla på havet. Ja, det ble så varmt innerdørs at noen var nær ved å 
svime av! Jubileumsdagen nå i 2022 begynte med regn, men det la ingen demper 
på stemningen.

Etter gudstjenesten i Dyrøy kirke var det middag i menighetssalen i Brøstad kirke. 
Og det var like greit å bruke begge kirker, for konfirmantene i Dyrøy i 1972 var en 
mikset gjeng med både Dyrøyværinger og Innlandsværinger. Overhøringen var fel-
les i Brøstad kapell (som det het da, og som da hadde et annet tårn, en liten sal 
bak kirkerommet og benker med begrenset sittekomfort). Men selve konfirmasjo-
nen var delt i en konfirmasjon i Dyrøy kirke og en i kapellet. På mandagen var det 
så felles nattverdgudstjeneste i Dyrøy kirke. Jeg fikk del i minnene, som var mange 
denne dagen – 50 år og en dag etterpå. Takk til alle gullkonfirmantene!

sisk

foto: Harold Holtermann
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DYRØYKONFIRMANTENE - 2022DYRØYKONFIRMANTENE - 2022

Bak fra venstre: Gustav Wilhelm Forså, William Alexander Hanssen, Leo-Alexander Heim, David Armann Wilhelmsen og Sebastian M. Rasmussen. 
Foran fra venstre: Astrid-Marie Nergård, Julie Elisabeth S. Aandal, vikarprest Harold Holtermann, Mie Lilleng (Narvik) og Kjersti Andersen Myhrstuen.

Foto: Gunn Lisbeth B. Paulsen
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Dyrøy kirkelige fellesråd/menighetsråd har personalansvar, ansvar for 
budsjett og regnskap, ansvar for drift og forvaltning av kirker og gravplas-
ser, og ansvar for menighetsbyggende arbeid i Den norske kirke i Dyrøy.

Årsmelding for Dyrøy menighet 2021

1. Visjon
Dyrøy menighet er en menighet som fortsatt ønsker å ha et aktivt og livsnært menig-
hetsarbeid og legge til rette for at både barn, ungdom og voksne trives i menigheten.

2. Mål og utfordringer
Dyrøy kirkelige fellesråd/menighetsråd har som mål å tilrettelegge for at ansatte 
skal trives i jobb, oppleve jobbhverdagen meningsfylt og at det bidrar til sterkt 
jobbnærvær. Det har ikke vært sykemeldinger i 2021. Det har vært felles stabsmø-
ter mellom Dyrøy og Sørreisa staber vår og høst 2021, samt en felles personaltur til 
Holmen leirsted i juni.

Fellesrådet ser utfordringer på vedlikeholdssiden når det gjelder kirkebyggene, både 
Brøstad kirke og Dyrøy kirke. Rådet ser også utfordringer vedr. kirkeøkonomien ge-
nerelt i de nærmeste årene, samt hva som blir resultat vedr. Ny kirkelig organisering.

Mål for menighetsarbeidet er at Guds ord skal bli rikelig forkynt og at mange kan 
delta i menighetens arbeid og ulike tilbud. Det er et ønske om å bygge en levende 
menighet der folk i alle aldre deltar.

3. Ansatte
• Kirkeverge: Anne Lise Skadal: 40 % stilling.
• Sekretær: Andrè Sætherskar i 40 % stilling.
• Prosjektleder: Hilde Aukan i 50 % stilling fra 1.8.21.
• Trosopplæring: Slavisa hadde konfirmantundervisninga våren 21. Prosjektle-

der Hilde Aukan overtok konfirmantundervisninga fra høsten av. I og med at 
vi ikke har hatt fast tilsatt prest siden Slavisa sluttet i juli har Hilde tatt seg av 
deler av trosopplæringa for både 4, 5 og 6 åringer. Sekretær Andrè har tatt noen 
administrative trosopplæringsoppgaver i tillegg til sin stilling.

• Organist: organiststillinga dekkes opp av frivillige på timebasis. Stillinga ble 
ikke utlyst pga økonomiske årsaker.

• Kirketjener/renholder: Ove Gamst 30 % stilling 
• Gravplassene: de fleste oppgavene er lagt inn i tjenesteytingsavtale med Dyrøy 

kommune.

Ansatt av Nord Hålogaland bispedømmeråd:
• Prest: prestevikar Slavisa Josifovic i 100 % stilling fram til august 21. Caroline 

Serck-Hanssen var prestevikar fra oktober til desember.

4. Utvalg og råd
Kirkelig fellesråd/menighetsråd
Rådet har hatt 7 møter og behandlet 61 saker. Har følgende medlemmer:
Anne Synøve Larsen (leder), Astrid Østrem Skoglund (nestleder – leder nov. og des. 
da Anne hadde permisjon), Ove Gamst, Steivor Anne Jensen, Ellen Mikalsen Hals, 
Robert Chruickshank, Slavisa Josifovic (fram til sommeren). Kommunal represen-
tant: Marit Alvig Espenes, vara for kom.repr. Rakel Jensen. Vara for menighetsrå-
det: Gøril Annie Olsen, Per Inge Rask Krogh, Hans-Ole Sæbbe Haraldsvik, Gøril 
Lilleng, Anne Grete Bergheim.

AU:
Leder, nestleder, kirkeverge, prestevikar (faste medlemmer). Vara: Steivor Jensen

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

Kirkelig administrasjonsutvalg:
Fellesrådsleder, nestleder, hovedtillitsvalgt, kirkeverge er sekretær

Forhandlingsutvalg:
Leder, nestleder, kirkeverge (sekretær)

Misjonskontakt:
Astrid Østrem Skoglund

Kirkens nødhjelpskontakt:
Prestevikar

Kirkegårdsnemnder:
Dyrøya: Ann-Kristin Paulsen, Ellen Hals, Kjell Mikalsen, Ole Leon Hansen
Faksfjord: Solveig Holmen, Jørgine Bolle, Torild Sørensen, Robert Chruickshank
Moen: Kjærlaug Pedersen, Ann-Britt Haug, Britt Janne Knutsen Wangberg, Leiv 
Jenssen. Brøstad: Rune Sæbbe, Marit Kastnes, Jorunn Gabrielsen, Henny Lorentsen

Lederne er styremedlemmer i Dyrøy Blomsterfond:
Solveig Holmen, Kjærlaug Pedersen, + Leif Hermod Jensen. Det er ikke alle kirke-
gårdsnemder som har leder.

Representanter til Bevaringsplangruppa:
Anne Larsen, Kjærlaug Pedersen

Redaksjon for Menighetsbladet:
Trygve Skipenes Østrem, prestevikar, Ragnvald Storvoll
Tillitsvalgt:
Slavisa Josifovic

Utvalg for undervisning og gudstjenesteliv:
Dette utvalget består av prestevikar, Karin Storvoll, Astrid Østrem Skoglund. 
Undervisningsutvalget har hatt 1 møte i 2021. 
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5. Aktiviteter i Dyrøy menighet
I 2021 har det vært 53 arrangement i Dyrøy menighet, gudstjenester, begravelser, 
konserter. 47 av disse arrangementene har foregått i egne bygg. I tillegg kommer 
dåp med dåpssamtaler gjennomført av prest, kontinuerlig hele året. Dåpstallene i 
Dyrøy for 2021 var på totalt 7 barn – 5 fra Dyrøy. 

• 5.1. Gudstjenesteliv
Det ble i løpet av 2021 innført fire nye liturgiske ledd i forbindelse med ny liturgi, 
allmennserie 2. 

Kateketvigsling av Arnhild Jenssen i 25. april (kateket i Målselv)
Konfirmant jubileumstreff i Brøstad kirke også i år

Menighetsarbeid som drives av frivillige, i samarbeid med menigheten:

For barn og unge:

• 5.2. Trosopplæringstiltak:
Brøstad kirke:
- 05.sept.: utdeling av 4 årsbok der 5/7 møtte 
- 17.okt.:  utdeling av 6 årsbok der 5/6 møtte
- Det ble planlagt Lys våken, men avlyst pga manglende påmeldinger.

- Søndagsskolen Dyrøya: det har ikke vært så mange søndagsskoler i 2021 pga 
koronapandemien, 6 ganger. Fortsatt godt oppmøte, 9 stk i snitt, 5 gutter og 4 
jenter.

- Brøstadbotn barnegospel hadde 7 opptredener i 2021, medlemmer pr. 
31.12.21 var 11. 40 årsjubileum for Brøstadbotn barnegospel ble feiret med 
jubileumskonsert i kultursalen 25.9. Korets dirigent fikk kulturprisen for 2021. 
Koret har egen årsmelding.

• 5.3 Voksenarbeid som er drevet av frivillige: 
   - Andakter på Dyrøy Omsorgssenter 5 ganger i 2021. Oddvar Moen har vært  
     ansvarlig.
   - Diakoniutvalget arrangerte formiddagstreff 1 gang pr måned i Brøstad kirke.    
     På samlingene ble det samlet inn penger til NMS, menighetens  
     misjonsprosjekt. I 2021 var det til sammen 11 samlinger, med gjennomsnittlig 
     10 deltakere på hvert møte. 
   -  Samtalefellesskapet hver 3. uke (ikke jevnlig i 2021 pga Covid19)

Dyrøy menighet har egen hjemmeside (www.dyroymenighet.no) og er også på 
Facebook, og har mulighet for å bekjentgjøre arrangementer på Dyrøy kommune 
sin hjemmeside.

5.4. Konfirmantarbeid 
Konfirmantkullet 2020/2021: 5 stk.
Konfirmantkullet for 2021/2022: 8 stk. + 1 som kommer utenfra og konfirmeres i 
Dyrøy. 

Innskriving av konfirmantene
Etter påske ble det sendt ut invitasjon til konfirmasjon pr. post, Facebook og hjem-
mesiden til Dyrøy menighet med brev til alle kirkens medlemmer og tilhørende 8. 
klassinger. Konfirmantavgift var fremdeles kr. 1.000,-. 

Aktiviteter konfirmanter vår og høst 2021
• 03.okt. Presentasjonsgudstjeneste i Brøstad kirke 
• Undervisningssamlinger vår (2 timer med felles måltid). Det var noen digitale 

samlinger i tillegg til de fysiske. 
• Mørketidsgudstjeneste i Brøstad kirke
• Kirkens nødhjelpsaksjon, - samlet inn kr. 2650,-.

Høst: 7 samlinger.
Startet med mat kl. 14:50 - 16:10. Undervisning frem til kl.16:30.
Hilde hadde fem samlinger alene, en samling der Caroline Serck-Hanssen hadde om 
kirkens symboler, og en samling der Trygve S. Østrem var med. 

28.nov. Lysmesse m. konfirmanter, Hilde Aukan,  prest Jan-Ole og prestevikar Ca-
roline Serck-Hanssen

5.5. Samarbeid med barnehage og skole
Samarbeidet med både barnehage og skole bør styrkes. Følgende ble gjennomført 
i 2021: 

Elvetun skole: 
Hilde hadde møte med rektor og planla og gjennomføre skolegudstjeneste.

Dyrøy barnehage:
Det var planlagt og ha krybbevandring med barnehagen. 
Alt ble avlyst pga covid 19.

5.6. Andre aktiviteter
Ungdomsprosjektet startet opp 1.8.21 med Hilde Aukan som prosjektleder. 
Bibelbakeriet startet opp lørdag 27. nov.og har vært 1 gang i måneden.
Vi var i Brøstad kirke kl.16-18. Vi brukte menighetssalen til å bake og siste halvti-
men oppe i stua.
Da var det andakt, te og smaking på det som ble laget. 
Fra 2-6 ungdommer hver gang.
Anna Starr var med som frivillig.
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2021 2020 2019

Døpte 7 12 10
Døpte, bosatt i soknet 5 5 5
Konfirmanter 5 6+1 13
Vigsler 0 0 2
Gravferder 14 22 17
Gudstjenester, søn- og helligdager 32 34 42
Gudstjenester, andre 5 4 9
Gudstjenester med nattverd 22 25 27
Deltakere totalt 1 035 1 072 2 036
Gjennomsnittlig deltakelse søn- og helligdager 24 29 41
Nattverdgjester totalt 290 374 414
Gjennomsnittlig nattverdgang på gudstjenester 13 15 15
Kirkeofringer totalt 64 896 66 275 85 591
Herav ofringer til arbeid i menigheten 14 942 23 744 25 828
Andre innsamlinger/kollekter og gaveinntekter i soknet 34 501 45 124 34 067
Menighetsrådsmøter 7 6 8
Saker som er behandlet 61 59 72
Innbyggere i Dyrøy kommune 1 068 1 063 1 086

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». 
Til sammen kom det inn kr. 5.025,75 til Dyrøy menighets misjonsprosjekt. 

12. Frivillig engasjement i menigheten
Menighetsrådet vil takke alle som gav av sin tid til menighetens arbeid, både over-
for barn, ungdom og voksne. Vi vil også takke de som støttet med pengegaver.
Menighetsrådet ser at engasjementet og innsatsen fra frivillige er avgjørende for ar-
beidet i menigheten, og har stor betydning. Takk for trofasthet i tjenesten.

Brøstadbotn, 13. juni 2022:
Astrid Østrem Skoglund       Andrè Sætherskar      Anne Lise Skadal
leder         sekretær       kirkeverge

6. Bygg og anlegg
Kirkene
Døra til Dyrøy kirke ble restaurert, og malt opp på nytt igjen. 
Det er fortsatt vedlikeholdsoppgaver som kreves i begge kirkene, kanskje særlig 
Dyrøy kirke. På investeringssiden er det behov for nye vinduer i Brøstad kirke, samt 
nye varmovner/varmepumper. 

Gravplassene
Det ble ikke foretatt nevneverdig opprustning av våre gravplasser. Sokkel til min-
nelundmonument på Moen ble støpt ned, minnelundmonumentet settes ned i 2022. 

7. Økonomi/ressurser
Resultatet for 2021 ble et merforbruk på kr 153 552. Ifølge regnskapsforskriften § 
17 skal merforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke avsetning til dispo-
sisjonsfond. Etter stryk er regnskapet avlagt i balanse. 

Andre merknader:
4‐årig økonomiplan ble utarbeidet i 2021, samt foreløpig budsjett 2022 – 2025. 

Likestilling og diskriminering:
a) Dyrøy kirkelige fellesråd består av 8 medlemmer: 5 kvinner og 3 menn. Det er 
også 4 varamedlemmer som p.t. består av 2 kvinner og 2 menn. Det velges nytt fel-
lesråd hvert 4. år. 
b) Det er full likestilling mellom kvinner og menn. 
c) Det er lagt til rette for funksjonshemmede og at ingen skal være utestengt. Det er 
også tilrettelagt for hørselshemmede. 
d) Vi har ingen segregerte aktiviteter eller tilbud. 

Jfr. § 12 i Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den Norske Kirke.

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 num-
mer i året.  Kostnad pr nummer ligger på i gjennomsnitt ca. kr. 18.515,- (inkl porto).

Våre annonsører er svært viktige for økonomien for bladet.  
Trykking kr.   37 018,- Bladpenger Dyrøy kr.   25 616,-

Porto kr.   17 039,- Bladpenger andre kr.     8 885,-

Mva kr.     1 488,- Annonseinntekter kr.   10 700,-

Renter kr.        435,-

Mva. komp. kr.     1 488,-

Utgifter kr.   55 545,- Inntekter kr.   47 124,-

Resultatet 2021: kr. 8 421,- i merforbruk

9. Årsstatistikk

Årsmeldingen i bladet er noe forkortet. 
Du kan få utskrift av hele årsmeldingen på menighetskontoret.
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Kirkegårdsnemd for Kastnes?
Alle kirkegårdene i Dyrøy har hver sin kirkegårdsnemd som skal hjelpe 
menigheten og kommunen med forskjønnelse og tilsyn av kirkegårdene. 

Kastnes gamle kirkegård er vedtatt 
nedlagt selv om gravplassen har rela-
tivt nye graver som blir plantet og stelt. 
Jeg tror dermed også denne kirkegår-
den bør ha en slik nemd. Menigheta har 
ansvar for den til 2040, og vil legge ned 
gravsteiner som er en fare for sikker-
heta, men ellers vil den ha minimalt til-
syn og stell. 

Vi i vernegruppa for gravmerker har 
foreslått kirkegården verna, så det vil 
nok bli laget en verneplan for stedet et-
terhvert. Men i første omgang er jeg 
interessert i å komme i kontakt med 
folk som er interessert i at kirkegården 
blir tatt vare på, og som kan tenke seg 
å gjøre en liten innsats for plassen. Ta 
kontakt med meg på telefon 958 79784, 
eller epost beriniko@online.no.

 

Berit Nikolaisen

Etter sommerferien starter vi opp med LEGO-KLUBB i kirka. Målgrup-
pa er 1.-4.klassinger, men det er også mulig å komme om du er litt 
eldre eller yngre.

Vi satser i første omgang på å møtes en ettermiddag i måneden. Da 
bygger vi LEGO, har en liten andakt eller fortelling som vi illustrerer 
med LEGO, flanellograf eller dramatiserer selv. Så synger vi noen san-
ger og koser oss med litt å spise. Tidsramma vil være fra 1 – 1½ time.

Foresatte er også hjertelig velkommen til å være til stede. Men det er 
også greit om en vil benytte tida til å handle på butikken mens barna 
er på klubben.

Første klubb-dag blir tirsdag 30.august kl.17.30 i Brøstad kirke. Så får 
vi vurdere etter hvert hvilken ukedag som passer best på sikt i forhold 
til andre aktiviteter.

Kom på klubben! Og ta gjerne noen flere med deg!

Astrid Østrem Skoglund og Karin Storvoll

i kirka!

Kirkens SOS er kirkens egen krise-
telefon. Et åpent takvindu når alle 
dører 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!

VIPPS en gave til 13130  
(merket FERIE) eller gi 
på konto 3201 52 74165

En ferie 
å glede 
seg til

Gi trygge ferieopplevelser til 
familier som har det vanskelig

Ill
us

tr
as

jo
ns

fo
to

foto: Geir H. Skoglund
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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

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 1/9 - oppstart, 
torsdag 22/9, Torsdag 13/10, 

Torsdag 3/11, Torsdag 24/11 og 
Torsdag 8/12 - Mørketidsgudstjeneste

Hjertelig velkommen

Høsten 2022

Høsten 2022:

Oppstart torsdag 18. august, 
15. september, 13. oktober, 

17. november og 08. desember

Du er hjertelig velkommen!

FFORMIDDAGSTREFFORMIDDAGSTREFF  

 Høsten - 2022 Høsten - 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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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
Vi ønsker å takke for all hjelp, omtanke 
og støttende ord i forbindelse med vår 
kjære Lisbeths bortgang. Takk for venn-
lig deltagelse, blomster og minnekort i 
Lisbeths bisettelse. Èn av Lisbeths hjer-
tesaker var å sørge for at Dyrøy kirke 
ble godt ivaretatt. Det vil fortsatt være 
mulig å gi en pengegave til Dyrøy kirkes 
venner som gjør en innsats for denne sa-
ken. Kontonummer: 4796 67 06895

Håvar, Levi og Maria, 
Elise og Morten

I forbindelse med Lisbeth H. Tobias-
sens tragiske bortgang, kom det inn kr. 
30.000 til brannsikringstiltak for Dyrøy 
kirke. Dette var noe Lisbeth var sterkt 
engasjert i. I tillegg har vi fått 20.000 fra 
Felleslista for Dyrøy. Vi er overveldet 
og takknemlig! Midlene skal uavkor-
tet gå til brannsikring, i første omgang 
brannvarslingsanlegg, som vi håper er 
på plass i løpet av året, hvis biskopen 
godkjenner. Det er fortsatt mulig å gi en 
pengegave til nevnte formål. Kanskje vi 
kan få nok til utskifting av de gamle ov-
nene også? Kto.nr er 4796 67 06895 

Dyrøy kirkes venner 
v/Berit Nikolaisen

17. juli – Aposteldagen
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse 
v/sokneprest Harold Holtermann
Ofring: Dyrøy kirkes venner

24. juli – 7. søndag i treenighetstiden 
Ingen gudstjeneste

31. juli – 8. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
v/ prost Svenn A Nielsen
Ofring: Brøstad kirkeforening

7. august – 9. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

14. august – 10. søndag i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse 
Ofring: Normisjon – Region Nord

21. august – 11. søndag i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 17.00
Høymesse v/ sokneprest Jan Ole Berntsen
Ofring: Ungdom i Oppdrag

28. august – 12. søndag i treenighetstiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Jan Ole Berntsen
Ofring: Egen menighet

4. september – 13. søn. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høsttakkefest v/ prestevikar Trond Losvik. 
Utdelinger til 4- og 5-åringer.
Ofring: Søndagsskolen Norge

11. september – Vingårdssøndag
Ingen gudstjeneste

18. september – 15. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 17.00
Konfirmantpresentasjon 
Ofring: Norges Kristelige Student- og 
Skoleungdomslag

25. september – 16. s. i treenighetstiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse 
Ofring: Egen menighet

2. oktober – 17. søn. i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

Menigheten inviteres til Straumen kapell 
kl. 11.00 der Sørreisa misjonsforenings 
175-årsjubileum markeres!

9. oktober – 18. søn. i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

16. oktober – 19. søn.  i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Utdeling av 6-årsboka
Ofring: Acta-Barn og unge i Normisjon

23. oktober – 20. søn. i treenighetstiden
Kastnes bedehus kl. 11.00
Høymesse  
Ofring: TV-aksjonen 2022

30. oktober – Bots- og bønnedag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse  
Ofring: Viken senter

6. november – Allehelgensdag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse  
Ofring: Egen menighet

13. november – 23. s. i treenighetstiden
Moen bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste  
Ofring: Moen bedehus

20. november – Domssøndag
Ingen gudstjeneste

27. november – 1. søn. i adventstiden
Brøstad kirke kl. 17.00
Lysmesse v/konfirmantene
Ofring: Tømmerneset leirsted
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INFORMASJONSBLAD

DØPTE: 
17.04.2022 Theodor Meyer Paulsen 

DØDE: 
09.10.2021 Idar Egil Eliseussen  f. 1943
27.10.2021 Michael Antony Vangen  f. 1944
 

14.01.2022 Harald Vang   f. 1968
23.03.2022 Lisbeth Hind Tobiassen  f. 1969
02.04.2022 Mildrun Herdis Sletten  f. 1941
05.04.2022 Arvid Nikolai Lillegård  f. 1932
28.04.2022 Maren Kristine Fjelldal Hanssen f. 1951
04.05.2022 Karen Rigmor Østrem  f. 1934
14.05.2022 Morten Haavard Danielsen f. 1969
21.05.2022 Bjørg Mathisen Johansen  f. 1951

   SLEKTERS GANG

Frans av Assisis bønn 

Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tvilen rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!
Amen


