
Menighetsblad for DyrøyMenighetsblad for Dyrøy
Nr. 3  *  November 2022 - Februar 2023  Årgang 13



2 3

Menighetsblad for DyrøyMenighetsblad for Dyrøy

Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 3 - 2022

E-post:   sekretaer@dyroymenighet.no

Ansv. redaktør:  Sigurd Skollevoll
 E-post: sigurd.skollevoll@senja.kirken.no 
I redaksjonen: Sigurd Skollevoll, Ragnvald 
Storvoll og  André Sætherskar, 
Layout:  Trygve Skipenes Østrem
 E-post: trygve.ostrem@online.no

Bankkonto:   4776 16 83124
       VIPPS - 63 15 59

Dyrøy Menighet
Postboks 23 - 9316 Brøstadbotn
Prestekontor og menighetskontor
 tlf. 77 18 83 28 / 913 67654
 E-post:   sekretaer@dyroymenighet.no
Kontortid: mandag og onsdag 0900-1400

Sokneprest - vakant 
 tlf. 

Kirkeverge Anne Lise Skadal 
 tlf. 938 46719 

Kirketjener Ove Gamst
 tlf. 970 49521 

Leder i menighetsrådet Astrid Ø. Skoglund
 tlf. 411 47085

Trykk: ABC-grafisk, 9325 Bardufoss

Neste nummer kommer ut ca. 1. mars. 
2023. Stoff til bladet må være 
redaksjonen i hende senest 15. februar.

Forsiden:
Dyrøy kirke,
Holm

Foto:
Ove Gundersen

Fredsfyrsten
«Deilig er jorden» synger vi ofte i juletiden. 
Vi synger om fred på jord og fredsfyrste og om den deilige jorden. Alt dette mens 
krigen raser i Ukraina – og andre steder. Det virker kanskje hyklersk og virkelig-
hetsfjernt å synge dette når vi vet hvordan verden er, men jeg vil hevde at det er 
nettopp det det ikke er. Det er akkurat da vi skal synge disse sangene og glede oss 
over fredsfyrsten som ble født.

Teksten til Deilig er jorden ble skrevet av den danske salmedikteren Bernhard Inge-
mann, og han skrev de idylliske beskrivelsene av jorden i forferdelse og rystelse et-
ter en krig mellom Danmark og Schleswig-Holstein i årene rundt 1850. Sangen er 
på mange måter en slags protestsalme som forsøker å mane fram det deilige som 
krigen hadde ødelagt. Når vi i salmen roper ut ordene fra englene på Betlehemsmar-
kene «Fred over jorden», er det et protestrop mot krig. Jorden kan være deilig, men 
vi ødelegger den med krig.

Så la oss frimodig feire fredsfyrsten i år. Barnet som ble født og fikk navn som 
Veldig Gud og Fredsfyrste. Han som ble sagt at skulle skape fred uten ende og smi 
sverd og spyd om til ploger og vingårdskniver. Er det noen gang vi skal minne oss 
selv på hva som er Guds vilje for oss, er det i år. Er det noen gang vi trenger å minne 
oss selv på at Jesus kom med fred, som en fredsfyrste og «en glede for hele folket», 
er det i år.

Jesu fødsel innebærer at Gud blir menneske. Han blir en av oss. Julebudskapet er 
dermed også et uttrykk for at Gud ikke forlater oss mennesker, men er til stede hos 
oss, enten vi har det veldig bra, eller om livet er veldig vanskelig.

I år feirer vi jul i protest og vi synger protestsanger 
og leser juleevangeliet med fredsbudskapet, som en 
eneste stor protest- og fredsbevegelse. 

Når vi feirer jul i år, er vi med på å proklamere den 
freden som Jesus gir. Vi stiller oss bak fredsfyrsten 
og synger med bønn og i både sorg og glede:

Fred over jorden 
Menneske fryd deg

Oss er en evig frelser født

Med ønske om en velsignet julehøytid!

Olav Øygard, biskop

Ny adresse
De siste tre ukene har fruen og jeg holdt 
på med å flytte. Vi har bare flyttet 3 km 
fra Silsand til Finnsnes, men det blir mye 
å få på plass igjen selv om flytteavstan-
den er kort. Jeg har ennå ikke funnet tas-
taturet til PCen, men jeg har fått meg et 
nytt fra noen som hadde et til overs.

Nå går vi jula i møte, og på sett og vis 
handler jula om at Gud får ny adresse, 
en adresse på jorda! Kun en stall i Bet-
lehem i første omgang, men like fullt en 
bevegelse fra Himmel til Jord. Gud hos 
oss!

Nå skulle vi gjerne hatt en adresseend-
ring til på plass, og det vi ønsker oss er 
en prest som vil søke stilling i Dyrøy og 
bosette seg her. Vær med og be om det! 
Det vil ligge en annonse ute til over nytt-
år, og så håper vi på at det er fisk i havet 
denne gang!

Så vil jeg nevne at Menighetsbladet 
trenger en liten håndsrekning nå før 
jul, både fra dere som bor i Dyrøy og fra 
dere som har adresse annet steds. Blad-
penger og annonseinntekter rekker ikke 
til å dekke utgiftene for årets tre me-
nighetsblad, men om vi løfter i flokk lø-
ser sikkert dette seg. Kontonummer og 
VIPPS-nummer står annet sted i bladet. 

På forhånd takk og God Jul!
sisk
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Gledelige oppgraderinger og investeringer

Kalenderåret 2022 har vært et aktivt år med oppgraderinger og inves-
teringer i kirker og på gravlunder i vårt sokn.

Brannvarslingsanlegg Dyrøy kirke: 
I sommer ble det installert brannvars-
lingsanlegg i Dyrøy kirke, med direkte-
kobling til 110-sentralen. Dette har vært 
på planen i mange år, og takket være 
Dyrøy kirkes venner som tok på seg alle 
innkjøpskostnader, ble dette realisert. 

Både kommunalt ansatte og frivillige på 
Dyrøya har fått opplæring i bruk av an-
legget, slik at man er sikret så god re-
spons og beredskap som mulig rundt an-
legget. Anlegget er levert og installert av 
Brannsikkerhet AS i Harstad, som gjen-
nom årene har levert alarmanlegg til 
mange kirkebygg i Nord-Norge.

Lysmaster og minnelunder:
Det er nå satt opp lysmaster på Holm 
gravlund. Dyrøy kirkegårdsnemnd, 
blomsterfondet og soknet har sammen 
bidratt med midler for å få på plass de 4 
lysmastene, og nå er hele veien fra por-
ten og nedover til enden av gravlunden 
godt opplyst.

Stig Gudbrandsen, Brannsikkerhet AS, 
ved tavla i Dyrøy kirke. 

Bårehuset ved Brøstad kirke ble i som-
mer malt innvendig og fikk nytt belegg.
Soknet har lenge hatt midler på et eget 
utsmykkingsfond til utsmykking av bå-
rehuset. Dette er en pengegave som sa-
nitetsforeningen i sin tid ga til utsmyk-
king av bårehuset. Kunster Svein Arild 
Berntsen fra Senja er nå engasjert for å 

Nye lysmaster 
på Holm gravlund

Einar Andersen fra Sørreisa har formgitt og håndlaget minnelundmonumentene på 
gravlundene. Her er monumentet på Holm (venstre) og Moen. 

Dronefotografering av gravlundene
I oktober ble alle gravlundene i Dyrøy dronefotografert. Fotografiene vil være til 
hjelp for gravlundsforvaltningen, og vil bl.a. danne grunnlag for eget kartverk over 

Minnelundmonumen-
tet ble også satt opp på 
Holm nå i høst, og min-
nelunden er tatt i bruk. 
Det er Einar Andersen fra 
Sørreisa som har form-
gitt og håndlaget minne-
lundmonumentet, som er 
av samme type som er 
satt opp på gravlundene 
i Sørreisa. Også på Moen 
gravlund har minnelund-

monumentet kommet på plass, og i løpet 
av neste år vil det være minnelunder på 
alle gravlundene i Dyrøy.

Brøstad kirke:
Her ble det vasket rundt og ryddet på 
dugnad, og i våpenhuset (entreen) skal 
det legges nytt belegg i løpet av høsten. 

Brøstad kirkeforening 
har sammen med sok-
net i tillegg bidratt med 
midler til 20 nye bord 
til menighetssalen. Det-
te er sammenleggbare 
kvalitetsbord, som vil 
være lettere å bruke enn 
de gamle bordene.

male et maleri, som etter hvert vil pryde 
veggen der. Nye lys vil også bli satt opp, 
samt oppgradering av toalett. Bårerom-
met for Dyrøy vil dermed få en fin og 
nødvendig oppgradering.

Anne Lise, kirkeverge
foto: Andre Sætherskar

gravlundene.

Det ble også tatt gode 
oversiktsbilder av kirkene, 
noe som soknet ikke 
hadde fra før.

Menighetsrådet enga-
sjerte fotograf Ove Gun-
dersen fra Sjøvegan for å 
få tatt gode høyoppløse-
lige fotografier.

Andre Sætherskar
foto: Ove Gundersen
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Internasjonal aften
Det går mot vinter. Det blir kaldere og snøen vil snart legge et hvitt 
teppe over landskapet, også i Dyrøy. Når kulda biter, da er det ekstra 
viktig å formidle varme til hverandre.

I Brøstad kirke har vi tradisjon for å ha 
«internasjonal aften». Målet er å inklu-
dere. Alle! Både de som bor her, de som 
er på besøk og de som flytter hit, også 
fra et annet land. Alle som kommer fra 
en annen plass, et annet land og en an-

På internasjonal aften hilser vi på hveandre med forskjellige språk. I tillegg synges 
det sanger på forskjellig språk og det smakes på mat over landegrenser.

nen kultur, trenger å kjenne at det er 
plass for dem. 

På internasjonal aften i oktober startet vi 
med å hilse på hverandre på ulike språk 
og å synge sanger på forskjellige språk. 

bli sett og invitert inn i våre fellesskap. 

På internasjonal aften i oktober ble våre 
nye innbyggere invitert spesielt. De kom, 
de sang og de fortalte. Og de hadde lyst 
til å fortelle mer. Derfor arrangerer Dyr-
øy menighet en ny kveld i november i 
Brøstad kirke der vi får historier fra våre 
venner fra Ukraina. 

RS

Å bli kjent med andres kultur ved 
å spise mat fra forskjellige land, 
er en annen fin måte å fortelle 
hvem vi er. Det bidrar til at alle 
opplever sitt språk, sin kultur og 
sin mat verdsatt. 

I Dyrøy har vi i løpet av det siste 
halve året fått mange nye innbyg-
gere fra Ukraina. Om kort tid vil 
tallet være 22 personer, der 5 av 
disse er barn. Alle disse trenger å 

Sissel og Karin musiserer 
på internasjonal aften.

Torsdag 24. november er det «Ukrainakveld» i kirka. 
Kom gjerne og vær en del av det store fellesskapet! 

 

Det er ikke tillatt med løse gravlys eller fakkelbokser på kirkegårdene 
i Dyrøy. Årsak er at fugler tar med seg/hakker og sprer dem slik at bl.a 
snøfreser kan spre de på dyrkede jorder. I verste fall kan husdyr få i 
seg metall i foret.

Bruk helst LED-lys, og fastmonterte lykter. Sett dem nært inntil grav-
støtten. Hold oppsyn med at det som settes opp er innenfor deres 
gravstøtteområde.

Med hilsen Dyrøy menighets blomsterfond.
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Min barndoms jul
Det er mange mennesker som deltar i frivillig arbeid i menigheten vår. 
Blant dem finner vi smilende John og Oline Taylor. Vi utfordret dem til 
å fortelle fra sin barndoms jul.

pappa hjem til jul». Den bønna var jeg 
100% enig i. Og han kom. For en glede !

I England feirer vi som kjent ikke julaf-
ten, men første juledag. Så når vi våk-
net tidlig om morgenen, var alt pyntet 
og gaver lagt fram. Pappa hadde med 
håndlagde gaver. En ape på en stang 
som snurret rundt når vi klemte på sten-
gene og mye annet. Det var liv kan du 
tro! Ikke så ordnet som her i Norge. Til 
middag første juledag var det kalkun 
som ble servert.

Pappa var ferdig i militæret og fikk seg 
arbeid, men han måtte reise med buss 

John forteller:
Jeg vokste opp i sørvest England, og 
de følgende år etter krigen. Jeg var nest 
eldste i en barneflokk på fire, to gutter 
og to jenter. 

Bestefar bodde sammen med oss. Mam-
ma var det beskyttende midtpunkt i våre 
liv. Under krigen var pappa i luftvåpnet, 
han var borte i lange perioder. Spennin-
gen var stor - ville pappa komme hjem 
til jul? 

Jeg husker en sang som vi sang i den ti-
den: «Gud, andre barn ber om leker og 
spill, men Gud, alt jeg ønsker er å få  

tidlig om morgenen for så å ikke kom-
me heim før seint om kvelden. 

Jeg var 12 år da alt ble forandret. Mam-
ma døde plutselig, Jeg husket stemnin-
gen. Vi så på hverandre. «Hvordan skal 
vi klare oss nå»? 

Plutselig måtte jeg ta ansvar i lag 
med broren min. Pappa, med sin mi-
litære bakgrunn, prøvde å organise-
re våre liv, gi oss praktiske oppgaver 
så vi klarte å komme oss på skolen og 
gi oss noe å gjøre når vi kom hjem.  
Vi lærte ganske mye.

Bestefar bodde hos oss og han ble til 
stor oppmuntring og trøst for oss barna. 

Livet og jula  ble ikke det samme etter at 
mamma døde. 

Vi hadde begynt å gå på familiegudstje-
neste før mamma døde, og det fortsatte 
vi med. Kontakten med kirka ble mer og 
mer viktig for vår familie. På julaften var 
jeg med menigheten når de gikk rundt i 
bygda for å synge julesanger. Det var en 
dame i nabolaget som kom og hjalp oss, 
og det var mange venner som stilte opp. 

Tross alt har jeg mange gode minner fra 
min barndoms jul.

Oline forteller:
Jeg vokste opp med mor, far og fem 
søsken. Førjulsforberedelser var en tra-
vel tid. Vi hadde et lite småbruk med 
ku, gris og høns. Så til jul skulle grisen 
slaktes, og maten måtte taes vare på. Da 
skulle det lages sylte av grisehode, dess-
uten pølser, innmatkake, og salte ned 
kjøtt og flesk. Vi hadde ikke fryseboks 
på den tida. Så var det baking av alle sju 
sorter og litt til. Vaskes måtte det også, 
for alt skulle være reint til jul. Vi barna 
måtte være med og hjelpe til.

Min far var skredder så det var også en 
travel tid for han, for det var mange av 
karan i bøgda som skulle ha seg nye 
klær til jul.

Jula nærmet seg. Pappa og guttene had-
de vært i skogen og hugget juletre, men 
det skulle ikke inn i stua før om morge-
nen juleaften. Da var det å fyre opp i ov-
nen i bestestua, og pynte treet.

No steg spenningen, ennå var det tidlig 
på dag, og vi måtte vente heilt til kvelds 
før vi kunne åpne gavene. Selv om vi 
visste at gavene ikke var så store, så var 
spenningen der likevel. 

John og Oline er ofte å se på kjøkkenet 
rett før starten på samtalefelleskapet. Der 
har de tryllet frem mange gode måltid!

(foto: Bente S. Østrem)
Fra venstre: John (meg), søster Margareth, bestefar Charles, mamma Emely, 

pappa Charles, min bror Peter og søster Elisabeth    (foto: privat)
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Som oftest var det ribbe og kjøttkaker 
som ble servert til middag julaften, til 
dessert var det multekrem. Men før vi 
kunne spise måtte mamma i  fjøset for 
å melke kua. Vi syntes at hun ble borte 
ekstra lenge i kveld, men endelig kunne 
vi sette oss til bords. Så var det juleevan-
geliet da, det skulle jo også leses.

Vi barna syntes at oppvasken var ekstra 
stor i kveld. Kunne vi ikke snart bli fer-
dig så vi kunne få åpne pakkene som lå 
under treet? Vi fikk ikke mange pakker 
hver, men likevel var vi så takknemlige. 

Jeg husker ett år så fikk min søster og 
jeg en dokke i lag og det var stor stas. 
Som oftest var det hjemmelagde klær vi 

fikk. Så kom første juledag. Da skulle 
alle være inne. Vi leita fram mange for-
skjellige spill. Vi var ganske mange barn 
i nabolaget, så de andre dagene i jula ble 
det mye utelek med ski og kjelke.

Juletrefesten på bedehuset var et stort 
høydepunkt. Da var nesten heile bygda 
samlet, og der var det mye lek og moro. 
Det var også servering av kaffe, kakao 
og deilig mat. Juledagene gikk fort, og 
snart var det tilbake til skole og hver-
dag igjen.

Jeg har mange gode minner fra min 
barndoms jul.

John og Oline Taylor

i kirka!

En jul å

glede seg til

Mange familier går en tøff tid i møte. 
Din støtte kan gi barn som «Ida» en tryggere jul.

VIPPS en gave til 13130
Gi på konto 3201 52 74165

Ill
us

tr
as

jo
ns

fo
to

En klubb i måneden var ikke nok for ungene i LEGO-klubben, så nå 
møtes vi annen hver uke til LEGO-bygging.
Målgruppa er 1. - 4. klasse, men det gjør ikke noe om du er litt el-
dre.  Mamma og pappa kan også være med! 

LEGO-byggene kan vi bruke til å illustrere bibelfortellinger, - bare 
se i midten av dette bladet! På klubben har vi også tid til å synge 
og spise litt fingermat.

Fra nyttår kan du møte opp på klubb i Brøstad kirke 
klokka 17.30 disse tirsdagene:

17. januar, 31. januar, 14. februar, 
28. februar, 14. mars og 28. mars.Vær med og be for konfirmantene våre:

Marius Aleksander Andersen
Angelica Berntsen

Hermine Guttormsen Gabrielsen
Kaja Andersen Myhrstuen

Benedicte Sjøgren

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

Konfirmanter 2023
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5) 
De fant Maria og Josef 

og det lille barnet 
som lå i krybben.

1) 
Josef dro fra byen 
Nasaret til Davids 
by Betlehem, for 
å la seg innskrive 
sammen med 
Maria, som var 
lovet bort til ham, 
og som ventet 
barn.

2) 
Det var 

noen 
gjetere der 
i nærheten 

som var 
ute på 

marken 
og holdt 

nattevakt 
over 

flokken 
sin.

3) 
Med ett sto en 
Herrens engel 
foran dem. 
De ble overveldet 
av redsel.
Men engelen sa: 
«Frykt ikke! I dag 
er det født dere en 
frelser i Davids by. 
Dere skal finne et 
barn som er svøpt 
og ligger i en 
Krybbe.»

4)  Gjeterne skyndte seg av sted.
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Å gjøre en forskjell for noen som trenger det

I Norge bor de fleste barn og unge i trygge hjem, som gir god omsorg 
og gode oppvekstvilkår. Likevel er det ikke alltid best å bo hjemme. 
Noen barn kan av ulike grunner ikke bo hos den biologiske familien sin. 
I de tilfellene er det kommunens ansvar å finne et nytt hjem til barnet 
for en kortere eller lengre periode. 

Et valg for livet
Å være fosterforelder vil i perioder 
innebære tøffe tak, forteller John. Man 
vil møte på utfordringer, men for paret 
var den sterkeste motivasjonen at de 
fikk gi omsorg og kjærlighet til et barn 
som var i en utfordrende livssituasjon. 
Det var med stor glede de så at Andrea 
vokste, trivdes og ikke minst mestret 
hverdagen.

Noen år etter at Andrea flyttet inn, kom det 
ei ny jente inn i familien. Nå var de fire. 

Det ble sannelig en forskjell for alle par-
ter, og begge jentene har vært og er en 
velsignelse og en berikelse i våre liv. 
Samtidig har det også vært utfordrende. 
Da har vi fått god støtte fra vår lokale 
barnevernstjeneste og fosterhjemstje-
nesten. Da vi tok inn en ungdom ekstra 
i heimen var det et valg for livet, og det 
har vi ikke angret på, forteller Laila. 

Både før Andrea flyttet inn, og etter at 
de ble flere i familien, har John Olav og 
Laila gått på flere kurs og opplæringer 
for å styrke sine foreldreferdigheter. Det 
er kurs Barne- ungdoms og familieeta-
ten (Bufetat) tilbyr fosterhjemmene.
 
Å høre til i en familie
En stor andel av barn som bor i foster-
hjem har bodd der i lang tid, og hjemmet 
utgjør derfor en stor del av barnets liv. 

I 2011 ble Laila og John Olav fra 
Finnsnes fosterforeldre til 5 år gamle 
Andrea. De forteller hvorfor de ønsket 
å åpne hjemmet sitt for et barn som 
trengte dem.

Vi har begge vokst opp med at nær fami-
lie var fosterhjem i kortere eller lengre 
perioder, og vi har gode minner fra det. 
Vi ønsket mer «liv» i heimen, og vi så at 
vi kunne gjøre en forskjell for en unge 
som trengte en heim. 

For Laila og John Olav var det å få et 
barn inn i familien noe som ga hjemmet 
en ny dimensjon. De hadde ikke egne 
barn, og de hadde både hjerterom og 
husrom for å ta vare på noen.
 

Er som alle andre barn
Barna som bor i fosterhjem, er som alle 
andre barn. De er forskjellige. De har sin 
egen historie, personlighet og bakgrunn. 
Andrea har selv erfart hvordan noen kan 
tenke om barna som bor i fosterhjem. Jeg 
tror mange tenker litt stereotypt når de 
tenker fosterbarn – at vi er trøblete barn. 
Og ja, noen er kanskje det. Men det er 
heller ikke så rart, for vi har ofte hatt en 
tøffere start på livet enn de fleste andre. 
Men vi er så mye mer enn det – vi er jo 
som alle andre. Det som er felles for alle 
disse barna er at de trenger ekstra mye 
kjærlighet og stabile hjem, med fosterfo-
reldre som har gode forutsetninger for å 

I 2011 ble Laila og John Olav fra Finns-
nes fosterforeldre til 5 år gamle Andrea. 

støtte og hjelpe dem.
 
Kan du være den som betyr 
noe ekstra for et barn eller 
ungdom?
Hvordan ville hverdagen vært 
om det kom et barn til i fami-
lien? Bare i Nord-Norge tren-
ger vi hvert år over 100 nye 
fosterhjem til barn og ung-
dommer, og det er vårt ansvar 
å gi våre mest sårbare en god 
oppvekst. Kunne du hatt rom 
for et barn som trenger ekstra 
omsorg og trygge, gode opp-
vekstsvilkår? 

Fosterhjemstjenesten i region 
nord har digitale møter der vi 
forteller om hva det innebærer å 
være en fosterfamilie. Vi gir deg 
kurs og veiledning, slik at du kan 
være en god fosterforelder. Du 
finner oss på www.fosterhjem.no.

Fra Andreas konfirmasjon i Finnsnes kirke.

De har sitt familieliv i fosterhjemmet. 
Ordet familie brukes gjerne om mennes-
ker som er knyttet sammen gjennom arv 
og gener. For Andrea, som nå er blitt 16 
år, betyr ordet så mye mer enn de bio-
logiske båndene. Hun forteller hvordan 
hun har fått utvidet familien sin med å 
bo i fosterhjem.

Når man tenker familie, tenker vi som re-
gel at familie er dem vi deler blod med. 
Som fosterbarn har jeg fått erfare at fa-
milie ikke behøver å være kun dem man 
deler blod med, men at det også kan være 
andre nøkkelpersoner som var der for 
deg da du vokste opp, forteller Andrea.
 

Fosterhjemstjenesten i Bufetat, 
region nord
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Småjobbsentralen tilbyr formidling av arbeidsoppdrag mellom per-
soner som trenger hjelp, hovedsakelig eldre og andre som av ulike 
grunner ikke klarer oppgavene selv.
 

En småjobb er korte arbeidsoppgaver (maks. 4 timer), som det ikke er naturlig at 
andre profesjonelle, offentlige eller frivillige tar seg av. 
Eksempler på dette er: Vindusvask, Gulvvask/støvsuging, Snømåking/strøing, Bære 
inn ved, Hjelp til handling, Mindre malerarbeid, Klippe plen/hagearbeid, Rydding, 
bytte lyspærer, sikringer og batterier.

Småjobbsentralen formidler kontakt mellom den som trenger hjelp og den som ut-
fører oppdraget. Utover dette har sentralen ikke noe ansvar for jobben som blir ut-
ført annet enn formidlingen.

Betalingen er 150 kr. per time og betales direkte til deg som utfører jobben fra den 
du utfører jobben for. Påbegynt time avrundes oppover til nærmeste halvtime, min-
stesum kr. 150.  

Du kan kontakte Frivilligsentralen v/Trine Strand på telefon 415 64348

Dyrøy Småjobbsentral
Verg dette lille du gav oss, 
    den dagen du fløtta oss hit
Teksten er fra en av de fineste julesangene jeg vet om, Nordnorsk jule-
salme av Trygve Hoff. En enkel, men poetisk og vakker tekst, som kom 
inn i nye Norsk salmebok i 2013. Med liten pensel males et sterkt og 
slående bilde av det guddommelige i fjellene, naturen, slitet og folkene 
her nord. Dette er småkårsfolkets hyllest til Vår Herre.

Vi er vel mange som av og til har un-
dret oss over hvorfor vi bor der vi bor, 
og gjør det vi gjør. Spesielt i ei kald og 
ugjestmild mørketid. Enten man driver 
en bedrift eller er ansvarlig for en kom-
mune, kjenner vi noen ganger på at vi er 
langt fra makta, eller langt fra markedet 
og at vi skulle hatt tilgang på mer ressur-
ser i den jobben vi skal utføre. Men vi er 
her av en grunn.

I advents- og juletida bør vi minne hveran-
dre om at det er noen som er her uten at de 
har valgt det selv. Flyktninger fra Ukraina 
og andre land. De ble bare fløtta hit.

Ved et nylig besøk i Narvik fikk jeg se 
filmklipp fra «Kampen om Narvik». Det 
er ingen tvil om at vi har voldsomme 
inntrykk i vente fra filmen som forelø-
pig ikke har hatt premiere. Ikke minst 
er dette en kraftig påminnelse om at det 
ikke er så lenge siden vi opplevde at 
en by og et lokalsamfunn nært oss ble 
bombet sønder og sammen. - Det er det-
te som skjer i Ukraina nå, det er derfor 
vi tar imot absolutt alle flyktninger som 
måtte trenge ly, sa ordføreren i Narvik 
til oss under visningen. Det gjorde inn-
trykk.

Fortellingen om det som skjedde i Narvik 

må komme ut, og den skal minne oss på 
at det aldri må skje igjen. Dessverre skjer 
det i Europa akkurat nå.

Mitt juleønske er at de som kommer til 
Dyrøy og til nord opplever lyset og var-
men som er i vårt lokalsamfunn. At vi 
bidrar til håp og ei utstrakt hand. At vi 
skaper ei ny fortelling for framtida, om 
hvordan vi tok imot dem som trengte det 
mest. Noen ble fløtta hit med veldig lite 
i bagasjen.

Kanskje er vi flere som skal leve her 
i nord i framtida, for ei kort eller lang 
stund. Ta vare på hverandre.
Ei riktig god jul og et godt nyttår ønskes 
til folket som leve her nord.

Marit Alvig Espenes 
Ordfører, Dyrøy kommune

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 8/12 - Mørketidsgudstjeneste
---

Oppstart 2023 - torsdag 19. januar
Videre samlinger: 9. februar, 2. mars, 23. mars,

13. april, 4. mai og 25. mai

Hjertelig velkommen

Vinter 22-23
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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

08. desember, 
«mørketidsgudstjeneste»

oppstart 2023: 19. januar, 
16. februar, 16. mars, 20. april, 

11. mai og 8. juni

Du er hjertelig velkommen!

FFORMIDDAGSTREFFORMIDDAGSTREFF  

 Høst/vinter Høst/vinter

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

måneden kl. 10.30

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!

BASAR
i Brøstad kirke
søndag 19. febr. kl. 17.00
Brøstad kirkeforening arrangerer 
basar til inntekt for kirka og vi hå-
per mange vil være med!
Hvis noen har gevinster de kan bi-
dra med, kan de henvende seg til 
Bente S. Østrem, tlf. 958 40083. 

Vi serverer ettermiddagskaffen!
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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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27. november – 1. søndag i adventstiden
Brøstad kirke kl. 17.00
Lysmesse 
v/prestevikar Trond Oscar Losvik 
og konfirmantene
Ofring: Tømmerneset leirsted

04. desember – 2. søndag i adventstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/Ove Kjelling
Ofring: Kirkens Familievern

08. desember – torsdag
Dyrøy Omsorgssenter – ute, kl. 18.00
Mørketidsgudstjeneste 
v/prestevikar Trond Oscar Losvik 
Blanke Messingen og konfirmantene 
deltar

11. desember – 3. søndag i adventstiden
Dyrøy kirke kl. 18.00
Julekonsert v/Blanke Messingen, 
Dyrøyoktetten, Dyrøy Kulturskole 
og Dyrøy korforening (prosjektkor)

19. desember – mandag
Brøstad kirke kl. 09.15
Skolegudstjeneste 
v/prestevikar Trond Oscar Losvik

23. desember – Lillejulaften
Kastnes Ungdomshus kl. 18.00
Julegudstjeneste 
v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Strømmestiftelsen

24. desember – Julaften
Dyrøy kirke kl. 14.00
Julegudstjeneste v/Harold Holtermann
Ofring: Kirkens Nødhjelp

25. desember – Juledag
Brøstad kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste 
v/prostiprest Slavisa Josifovic
Ofring: Det Teologiske Menighetsfakultet

08. januar – Kristi Åpenbaringsdag
Brøstad kirke kl. 17.00
Familiegudstjeneste og julefest 
v/prestevikar Trond Oscar Losvik 
Ofring:Menighetens misjonsprosjekt NMS

22. januar – 3. søn. i åpenbaringstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Norsk Luthersk Misjonssam-
band, region Nord

05. februar – Såmannssøndag
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste - LysVåken
v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Det Norske Bibelselskap

12. februar – Kristi Forklarelsesdag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/vikar
Ofring: Åpne dører

22. februar – Askeonsdag
Brøstad kirke kl. 19.00
Skriftemålsgudstjeneste v/vikar
Ofring: Kirkens SOS, Nord-Hålogaland

26. februar – 1. søndag i fastetiden
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/vikar
Ofring: Egen menighet

12. mars – 3. søndag i fastetiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/vikar
Ofring: Moen bedehus

TAKKEANNONSER

Takk for oppmerksomheten i anled-
ningen vår søster Torhild Bøhmer Paul-
sens bortgang. Takk for pengegaver 
til Dyrøy kirkes venner, minnekort og 
blomster. Stor takk til hjemmetjenesten 
for god pleie og omsorg gjennom man-
ge år. Takk til Sissel, Jack og Ronja som 
spilte og sang så fint i kirka.

Bente, Randi og Thor m/familie

19. mars – 4. søndag i fastetiden
Brøstad kirke kl. 17.00
KN-gudstjeneste 
v/prestevikar Trond Oscar Losvik
Konfirmantene deltar
Ofring: Fasteaksjonen - Kirkens Nødhjelp

26. mars – Maria budskapsdag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/vikar
Ofring: Normisjons internasjonalt arbeid

JULEKONSERT
i Dyrøy kirke
søndag 11. desember
kl. 18.00

Blanke Messingen,
Dyrøy Kulturskole
Dyrøyoktetten og 
Dyrøy Korforening 
(prosjektkor)

Inngang: kr. 100,-
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INFORMASJONSBLAD

DØPTE: 
17.07.  Klara Holtermann Vikeså             
   - tilhører Ullern
04.09.  Ada Serine Karlsen Hagensen    
   - tilhører Sørreisa
16.10.  Adelin Lykke Nergård
 Benjamin Østrem  
   - tilhører Sørreisa

DØDE: 
26.06.  Torhild Bøhmer Paulsen        f. 1950
04.08.  Arnt Magnar Johansen          f. 1955
09.08.  Peder Lovin Jean Rydningen    f. 1933
12.08.  Halstein Nikolai Danielsen       f. 1948
11.09.  Odd Karstein Holm  f. 1942
13.10.  Arne-Petter Ellingsen  f. 1934

   SLEKTERS GANG

NORDNORSK JULESALME
Velsigna du dag over fjordan. Velsigna du lys over land. 
Velsigna de evige ordan om håp og ei utstrakt hand. 
Verg dette lille du gav oss den dagen du fløtta oss hit. 
Så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme i armod og slit

Vi levde med hua i handa, men hadde så sterk ei tru. 
Og ett har vi visselig sanna: Vi e hardhausa vi, som du. 
No har vi den hardaste ria, vi slit med å kare oss fram 
mot lyset og adventsti’a, d’e langt sør til Betlehem.

Guds fred over fjellet og åsen, la det gro der vi bygge og bor. 
Guds fred over dyran på båsen og ei frossen og karrig jord. 
Du ser oss i mørketidslandet. Du signe med evige ord 
husan og fjellet og vannet og folket som leve her nord.

Trygve Hoff


