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Gjeterne dro inn til Betlehem for å se barnet som var født. Dette enkle faktum har jeg i alle 
år tatt for gitt og ikke tenkt noe mer over. Nå er det noe jeg biter meg merke i. For vi har ikke 
kunnet dra for å møte andre mennesker som vi har ønsket i det siste. Heller ikke de nyfødte. 
Når disse ordene skrives er det fremdeles usikkert hvordan denne julefeiringen blir. Rundt 
oss her i nord er smitten nå økende. Kan vi samles slik vi vil, eller må vi av hensyn til smitte-
vern feire jul enda en gang uten å kunne samle oss slik vi ønsker?

Vi kjenner nok alle fremdeles på følelsen av isolasjon fra nedstenging av samfunnet og sosial 
avstand gjennom lang tid, og fremdeles må vi leve med usikkerhet om smitten igjen vil føre 
til at vi ikke kan møtes. Da blir gjeternes pilegrimsreise til barnet i krybben ekstra dyrebar 
og vakker. Samtidig som det blir enda viktigere å huske at den viktigste bevegelsen denne 
natta i Betlehem for 2000 år siden, ikke var gjeternes vandring, reisen til Maria og Josef el-
ler englenes forflytning, hvordan nå enn de gjorde det. For det var Gud selv som gjorde den 
viktigste bevegelsen!

«Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss»
Gud kom til oss. Gud ble en av oss og var tilstede midt mellom oss mennesker. Det var ikke 
menneskene som måtte komme til Gud, men Gud som kom til menneskene. 
I møte med begrensninger og hindringer er dette noe vi kan få hvile i. Når vi feirer julens 
mysterium, at Gud ble menneske, feirer vi at barnet i krybben viser oss en Gud som kommer 
til oss uten å bli begrenset av våre begrensninger. En Gud som oppsøker oss der vi er. En Gud 
som tar bolig iblant oss, og som blir en av oss.

Når vi samles til julegudstjenester er det godt og riktig. Det er godt å komme sammen og 
lovprise den nyfødte Gud og det er riktig å komme til gudstjenesten for å gjøre det. Det er 
mer enn en flott juletradisjon. Det er tilbedelse og takknemlighet. Men det er ikke absolutt 
nødvendig. Det ble jul i fjor også, selv om mange av oss ikke hadde mulighet til å komme til 
kirke.

Gud trenger ikke julegudstjenester for å komme til oss. Gud kommer til oss selv om vi sitter 
alene. Gud kommer til oss om vi er samlet med storfamilien. Gud kommer til oss om vi sit-
ter i en fullstappet kirke midt i bygda. Gud ble menneske, og Gud tar bolig iblant oss. Derfor 
kan vi gå inn i enda en julehøytid der usikkerheten vil prege oss, med visshet om i alle fall en 
ting: Gud er midt iblant oss!

Vi håper og ber om en julefeiring der vi kan ferdes fritt. Vi håper og ber om fulle julegudstje-
nester der vi  sammen kan feire barnet i krybben. Vi håper og ber om at vi kan bevege oss 
slik gjeterne på marken kunne. Vi håper og ber om at ingen trenger å sitte alene i jula, i frykt 
for smitte. Vi håper og ber om at vi kan samles og synge med englene på marka: «Ære være 
Gud i det høyeste, og fred på jorden». Vi håper og ber om en jul slik vi er vant til å feire den.
For vi skal uansett feire! Vi skal feire fellesskapet Gud skapte den natta i Betlehem. Felles-
skapet som bryter alle grenser og når oss selv når vi holder avstand. For Gud kom til oss. Gud 
kommer til oss. Gud er hos oss. 

«Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet».
Jeg ønsker alle en velsignet julehøytid!

Biskop Olav Øygard 

Ordet ble menneske ... Vi er på vei
En av sangene som Brøstadbotn Barne-
gospel dro frem fra glemselen på 40-års-
jubileumskonserten i høst, lot ordene «Jeg 
er på vei» gå igjen flere ganger. Ordene 
pekte fremover mot håp, himmel og fel-
lesskap.

Vi er alle på vei i livene våre og i de sam-
menhenger vi er en del av. Og vi er alltid 
i utvikling. Av og til er livene våre pre-
get av mindre stabilitet enn vi liker og 
det tar tid før ting faller på plass. Slik er 
det i Dyrøy menighet akkurat nå. Vi kan 
glede oss over at Hilde Aukan startet som 
prosjektmedarbeider i høst. Men samti-
dig har prestevikaren Dyrøy har hatt de 
to siste årene, begynt som prostiprest i 
Senja prosti etter at han ble ordinert til 
prest i Finnsnes kirke 27. juni i år. Og ny-
lig var jeg i Brøstadbotn og hjalp Slavisa 
Josifovic med siste del av flytteprosessen 
til Finnsnes. 

Siden oktober har Caroline Serck-Hansen 
vært utplassert i Dyrøy for å gjøre erfaring 
med prestetjeneste. Hun har på kort tid 
rukket å bli kjent med mange og menig-
hetsbladets lesere kan også gjøre seg kjent 
med henne lenger bak i bladet. Men over 
nyttår vet vi ikke hva som skjer. 

Når dette skrives er mye åpent. Kan Ca-
roline fortsette litt til? Blir det Slavisa 
og undertegnede som dekker opp utover 
våren? Eller kanskje en pensjonist med 
tilknytning til Dyrøy lar seg motivere 
til innsats her en stund? Vi vet ikke. Det 
eneste som er klart er vi kommer til å lyse 
ut prestestillingen på nytt over nyttår. Og 
så håper vi at noen er på vei hit til Dyrøy 
innen sommeren kommer.

sisk
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Intervju med den nye prestevikaren 

For kort tid siden møtte menigheten vår nylig ansatte prestevikar. 
Caroline Serck-Hanssen skal fungere i rollen fram til nyttår. Her blir 
du litt mer kjent med henne. 

Fortell litt om deg selv Caroline.

Jeg er født og oppvokst i Oslo, men har 
bodd mange forskjellige steder i landet. 
Jeg har også gått ett år på kunstskole i 
London, og tilbrakt til sammen nesten 
to år i Russland i forbindelse med rei-
ser, studier og jobb. Mitt liv kan med 
andre ord beskrives som alt annet enn 
stillestående og ensformig. Jeg har 
doktorgrad i kunsthistorie fra Bergen, 
og arbeidet mange år som konserva-
tor ved ulike kunst- og kulturhistoriske 
museer. Jeg vikarierte også en periode 
som kulturattaché ved den norske am-
bassaden i Moskva. De siste årene har 
jeg vært faglitterær forfatter på heltid 
hjemme i Bærum.

Har du vært i Nord-Norge tidligere?

Høsten 2000 flyttet jeg til Tromsø for å 
begynne i min første faste museumsjobb, 

Landsdelens lange, flerkulturelle histo-
rie er også svært interessant, og i tillegg 
trives jeg godt med den åpne, direkte 
væremåten. Jeg har besøkt Nord-Norge 
nesten årlig etter at jeg flyttet sørover 
i 2006. Det var derfor helt naturlig for 
meg å ta kontakt med Nord-Hålogaland 
bispedømme for å sondere mulighetene 
til å bli prest her. 

Du ønsker altså å finne ut hvordan det er 
å jobbe som prest?  

Helt fra barnehagealderen ble jeg truk-
ket mot den kristne troen, enda familien 
min var kirkefremmed og jeg aldri gikk 
på noen søndagsskole. Jeg ble døpt, men 
det var også det hele. 

En gang da jeg var rundt åtte år og sy-
klet i nabolaget om kvelden, hørte jeg 
klokkene ringe til gudstjeneste. Nys-

gjerrig som jeg var, stakk jeg innom og 
ble sittende. Da presten delte ut nattver-
den, gikk jeg frimodig frem til alterrin-
gen. Til min store skuffelse fikk jeg ikke 
motta sakramentet, med den begrun-
nelsen at jeg ennå ikke var konfirmert. 
- Heldigvis er det ikke lenger slik i Den 
norske kirke.

Omtrent på denne tiden forestilte jeg 
meg at jeg ville bli prest når jeg ble stor. 
Denne tanken dukket opp på ny for om-
kring 20 år siden. Jeg var imidlertid ikke 
klar for et prestekall da, men kanskje er 
tiden moden nå? Biskop Olav Øygard 
var svært imøtekommende. Han mente 
det ville være klokest om jeg fikk prø-
ve meg en periode i praksis for å finne 
ut om dette er rette veien å gå, før jeg 
eventuelt begynner på et tidkrevende og 
kostbart studium. Det var hans idé å sen-
de meg hit til Dyrøy.

Selv om jeg ennå ikke har studert teo-
logi på universitetet, har jeg lest mye på 
egen hånd gjennom mange år. Jeg har 
også utgitt to bøker om Den ortodok-
se kirkes historie, lære og trosliv. Den 
grunnleggende teologien er jo felles for 
alle de tradisjonelle kristne kirkene. Det 
hører også med til historien at jeg allere-
de som barn ble dypt fascinert av kirke-
kunst, spesielt ikoner, og av liturgi. 

Fra jeg var 16 år gammel har jeg sunget 
i kirkekor, og hvor enn jeg har bodd, har 
jeg meldt meg inn i et lokalt kor for å 
holde stemmen ved like og bli kjent med 
folk på det nye stedet. Slik også her. Jeg 
gleder meg til å delta på julekonserten 
i Brøstad kirke som medlem av blanda-
koret!

Vi takker den blide og engasjerte preste-
vikaren for intervjuet, og ønsker Caro-
line lykke til!       RS

og ble værende i fem år. Jeg 
har også arbeidet ett år ved 
museet i Vardø. Her var jeg 
prosjektleder for oppbyggin-
gen av det nye Pomormuseet 
i en gammel, fredet sjøbod. I 
disse seks årene benyttet jeg 
enhver mulighet til å reise 
omkring.

Jeg utforsket Nord-Norge 
både til lands og til vanns, 
og kunne aldri se meg mett 
på den fantastiske naturen. Prestevikar Caroline Serck-Hanssen.   (foto: privat)

Caroline har utforsket Nord-Norge både til lands og til vanns, og ser seg aldri mett 
på den fantastiske naturen. Her har hun fotografert Dyrøy kirke i flott novemberlys.   
                        (foto: Caroline Serck-Hanssen)
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Familiegudstjeneste for alle

I høst har vi i Dyrøy menighet hatt flere familiegudstjenester. På en 
gudstjeneste var det utdeling av 4-årsboka og på en gudstjeneste var 
det utdeling av 6-årsboka. 

På vei mot lysere tider

Vi går nå inn i mørketiden, når sola er under horisonten. Her i nord er dette en 
tid da det å omgi seg med levende lys er ekstra viktig for folk, både av prak-

tiske og følelsesmessige grunner – for å spre hygge og bidra til å holde motet oppe. 

Kirkeårets begynnelse første søndag i advent faller passende nok sammen med mør-
ketidens innledende fase. Vi tenner det første lyset i adventsstaken og forbereder oss 
på at lyset skal komme, både på det åndelige og fysiske planet. Advent er ventetiden 
da vi forbereder oss til feiringen av Jesu fødsel. Vi minnes at Gud steg ned til denne 
verden i kjøtt og blod, i form av et nyfødt menneskebarn. I Johannesevangeliet ka-
pittel 8, vers 12 sier Jesus til folket: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal 
ikke vandre i mørket, men ha livets lys». I oldkirkens hymner og bønner ble Jesus 
gjerne sammenliknet nettopp med sola og soloppgangen. 

Man vet ikke sikkert når fødselen i Betlehem fant sted, men fra 300-tallet ble det 
vanlig å feire Jesu komme til verden ved vintersolverv. I det førkristne Romerriket 
markerte man at sola snudde med en stor fest den 25. desember. Datoen ble overtatt 
av den kristne kirken, som fylte feiringen med nytt, passende innhold. (At vi her i 
Norge starter festen allerede den 24. henger sammen med den gamle jødiske skik-
ken der døgnet regnes fra solnedgang dagen i forveien.) 

Ut fra vår tids nøyaktige beregningsmetoder vet vi at vintersolverv i år inntreffer 
allerede den 21. desember her til lands. Fra da av svinner mørket gradvis, og vi kan 
telle ned dagene frem til de livgivende solstrålene atter bryter frem. La oss på til-
svarende vis omfavne lyset som stråler mot oss fra krybben i Bethlehem, der Jesus-
barnet ifølge tradisjonen ble født en mørk vinternatt.   

Caroline Serck-Hanssen

Prosjektleder for vår ungdomssatsing, Hilde Aukan, har andakten på familie-
gudtjenesten 17. oktober der 6-åringene fikk udelt 6-årsboka. 

(Foto: Caroline Serck-Hanssen)

I vår menighet har vi en trosopplærings-
plan som ble laget i 2016. Der har en til-
rettelagt for trosopplæring i flere faser, 
blant annet for 4- og 6-åringer.

På familiegudstjenesten den 17. oktober 
i år deltok Brøstadbotn Barnegospel 
med sang, og 6-åringene fikk utdelt 
Min kirkebok. 

Prosjektleder Hilde Aukan hadde an-
dakten og samlet mange barn rundt seg 
framme i koret hvor hun viste bilder på 
«gammelmåten», på papir.                RS
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Kulturpris og 40-årsjubileum 

I september feiret Brøstadbotn Barnegospel 40-årsjubileum. Under 
korets jubileumshelg mottok dirigent Karin Storvoll kulturprisen fra 
ordfører Marit Alvig Espenes. 

Ordfører Marit Alvig Espenes sa følgende i begrunnelsen til kulturprisen;

«Prisen går til en ildsjel som har vært sentral i kulturlivet gjennom flere år i kom-
munen. Karin Storvoll har vært med på å tilføre sang og musikk til små og store 
innbyggere både i og utenfor kommunen. Hun har gått langt utover det som er 
forventet av hennes rolle, og hun har en egen evne til å se andre og gi dem fø-
lelsen av å ha en verdi i dyrøysamfunnet.» 
 

Jeg kunne ikke være mer stolt av å gi kulturprisen 2020 til Karin Storvoll, avslut-
tet ordføreren. 

Stor jubileumsfeiring
En fullsatt kultursal var vitne til en storslått konsert og festmiddag lørdag 25. sep-
tember. Styret i Brøstadbotn Barnegospel, bestående av Ellen Mikalsen Hals, Marit 
Alvig Espenes, Tone Sørensen, Rakel Jensen og dirigent Karin Storvoll, takker alle 
små og store støttespillere. Uten sangere, uten publikum og uten utallige gode hjel-
pere gjennom 40 år, ville ikke barnekoret kunnet gjennomføre alt det de har gjort. 
En særlig takk rettes fra styret til alle som på forskjellig vis bidro til ei flott jubile-
umshelg i september. 

Et av midtfylkets mest sjarmerende ensemble
«Siden 1987 har Karin Storvoll vært dirigent for et av midtfylkets mest sjarmerende 
ensemble, Brøstadbotn Barnegospel». Sitatet er hentet fra vår lokalavis, Folkebladet. 
Dyrøy menighet gratulerer Karin Storvoll med kulturprisen!

Dyrøy menighet har hatt stor glede av et barnekor som i 40 år har bidratt i svært 
mange sammenhenger i menigheten. Ikke bare har Brøstadbotn Barnegospel sunget 
på utallige familiegudstjenester, men koret har også satt opp egne forestillinger og 
syngespill. 

Med midtfylkets mest sjarmerende ensemble, Brøstadbotn Barnegospel, i ryggen, 
kunne ordfører Marit Alvig Espenes dele ut kulturprisen til dirigent Karin Storvoll. 

(Foto: Rakel Jensen)

Dagens styre i Brøstadbotn Barnegospel sammen med dirigentene som har ledet 
barnekoret. Fra venstre: Ellen Mikalsen Hals, Marit Alvig Espenes, Elisabeth og 
Bjarne Andersen som startet Brøstadbotn Barnegospel i 1981, Karin Storvoll som 
overtok koret i 1987 og siden har vært dirigent for koret, Tone Sørensen og Rakel 
Jensen.                (Foto: Ragnvald Storvoll)
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DYRØYKONFIRMANTENE - 2021DYRØYKONFIRMANTENE - 2021

Konfirmanter i Dyrøy kirke 25. september 2021
Bak fra venstre: Veronje Iversen Johansen, prostiprest Slavisa Josifovic, Thea 
Sofie Heim.  Foran: Christian Wangberg, Simen Røsæg Olsen og Loke Johannes 
Stokkan.               (foto: Lena Røsæg Olsen)

«En penn i din hånd»
I høst besøkte dyrøyværingen Charles Taylor Samtalefellesskapet med 
sin nye diktbok. Det ble en fin kveld der forfatteren leste egne dikt. 
Redaksjonen har utfordret Charles til å fortelle litt om bakgrunnen 
for boka og også velge et dikt vi kan ha på trykk i menighetsbladet. 

Forfatteren Charles forteller ….
«Hva ønsker du deg i 50 års gave?» 
spurte jeg meg selv, da jeg så vidt hadde 
begynt mitt 49. år. «Jeg har lyst å utgi en 
diktbok», svarte jeg. 

Jeg har alltid likt å skrive, gjerne om-
skrevne bibelfortellinger. Jeg synes det 
er spennende å tenke meg hvordan Pe-
ter følte det da han gikk på vannet, eller 
hvordan det var for disiplene å dele ut 
mat til 5000 ut fra en enkel matpakke. 
Men de siste årene har det blitt en del 

dikt med kristent budskap eller med et 
sosialt engasjement. 

I sommer fikk jeg en kasse med diktbø-
ker, utgitt på eget forlag. Boka heter «En 
penn i din hånd», en tittel som spiller på 
at jeg ønsker å være Guds talerør gjen-
nom det jeg setter på papiret.

Når jeg får en idé til et dikt, setter jeg 
meg ned så fort jeg kan og begynner å 
skrive. Da opplever jeg ofte en følelse at 
det ikke er jeg som skriver, men at orde-
ne kommer av seg selv. Min bønn er at 
Gud skriver gjennom meg og at diktene 
mine er hans. 

Det er en del dikt som henvender seg til 
Gud i bønn, eller dikt som tar utgangs-
punkt i en bibelhistorie. Diktene som 
har vært med i julebrevene de siste årene 
har også fått sin plass. Ellers er det dikt 
som ikke nevner Gud direkte, men som 
handler om hvordan vi mennesker er mot 
hverandre, eller dikt som vil vise vei til 
Gud. Noen dikt handler om at når livet 
stormer, er det godt å vite at Gud er med.

Jeg opplever at mange skulle ønske at 
Gud ville fjerne utfordringer vi har i li-
vet, for eksempel covid-19 viruset, han 
er jo mektig nok til det. Men min bønn 
er at Gud ikke sparer meg for stormen, 
men leder meg gjennom den og holder 
om meg når stormen raser.  

Charles Taylor

Dyrøyværingen Charles Taylor har gitt 
ut diktboken «En penn i din hånd»
                                              (foto: privat)



Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 3 - 202112 13

Konfirmanter 2022. William Alexander Hanssen, Sebastian M. Rasmussen, Mathias 
Skogstad Størkersen, Astrid-Marie Nergård, prosjektleder Hilde Aukan, Kjersti An-
dersen Myhrstuen, Leo-Aleksander Heim og David Armann Wilhelmsen. (Julie E.  
Aandal og Gustav Forså var ikke tilstede da bildet ble tatt.) (Foto: Geir Skoglund)

Kristuskransen og årets konfirmanter 

I september ble årets konfirmanter presentert på en gudstjeneste. En 
flott gruppe unge mennesker viste stolt fram et spesielt armbånd som 
alle hadde fått. Redaksjonen i menighetsbladet utfordret prosjektleder 
for ungdomssatsingen, Hilde Aukan, til å si litt om armbåndet.

hva den sirkelen av perler er. Jeg ser på 
dem, livet ligger foran dem og valgene 
kan bli mange og noen ganger blir val-
gene tatt for dem. Armbåndet med sine 
ulike perler, farger og fasonger. 

Kristuskransen
Hilde forteller at det er en krans som 
presenterer livet vi lever sammen med 
Gud og hva vi har fått med oss på livs-
veien. Det er akkurat det fokuset jeg 
vil konfirmantene skal ha når de ser på 
kransen. Gud gir kjærlighet - rød perle. 
Han gir glede og sier vi ikke skal være 
bekymret - blå perle. Han trøster når vi 
opplever død, sorg eller kriser - svart 
perle. Slik blir kristuskransen så mye 
mer enn et pyntearmbånd. Hver konfir-
mant skal vite at akkurat de er en verdi-
full perle - Jeg-perlen, Guds største og 
viktigste skatt.

Hva perlene symboliserer
Konfirmantene og jeg tenner tre lys og 
ber tre bønner fra kransen når vi samles, 
sier Hilde. 

Her er noen eksempler.
Gudsperlen i gull: Symboliserer Guds 
nærvær. 
Bønn: «Du er evig, du er nær meg, du 
er lys og jeg er din».

Stillhetsperlene, 6 brune avlange: 
Symboliserer stunder der vi stopper opp 
og er stille.
Bønn: «I Guds stillhet får jeg være, taus 
og ordløs, uten krav».

Dåpsperlen, stor hvit: Symboliserer 
det nye livet i Jesus gjennom dåpen. 
Bønn: «Du kjenner og omslutter meg med 
ømhet. Derfor overgir jeg meg til deg».

Ørkenperlen, stor brun: Symboliserer 
åndelig prøve, om kampen for å leve et 
ekte liv.
Bønn: «Rens meg, så blir jeg ren, hel-
bred meg så blir jeg hel»                  RS

Opphavsmannen til Kristuskransen er 
Martin Lønnebo som er biskop emeritus i 
Sverige, forteller Hilde. Og bibelordet fra 
Matteus 13,45-46 er viktig å ha med seg:
«Himmelriket er likt en kjøpmann som 
lette etter fine perler. Da han fant en 
særlig verdifull perle, gikk han bort og 
solgte alt han eide, og kjøpte den.»

Hvorfor fikk konfirmantene 
et armbånd med kristuskransen?
Hilde gir noen refleksjoner. 

Ungdom og konfirmant, de lever akku-
rat her og nå! En dag er nok i seg selv, 
prøve holde orden på seg selv, til tider 
kaotisk med stress og forventninger om 
å gjøre sitt beste. Men livet kan også 
oppleves fryktelig kjedelig og trist når 
man mister grepet og ikke klarer å henge 
med. Det er ikke så lett å håndtere alt og 
i hvert fall ikke alene. 

Alle konfirmantene får hver sin kris-
tuskrans. De tar den på seg og lurer på 

Kristuskransen (Foto: Geir Skoglund)

1. Gudsperlen
2. Stillhetsperlen
3. Jeg-perlen
4. Dåpsperlen
5. Ørkenperlen
6. Gledesperlen
7. Kjærlighetsperlen
8. Hemmelighetsperlen
9. Nattens perle
10. Oppstandelsesperlen
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La Grace få fylle fem år
Av Anette Torjusen, Foto Håvard Bjelland

Akkurat nå ligger Grace trygt i mammas armer, bare en dag gammel. 
Omfavnet av morskjærlighet og nærhet etter en god og trygg fødsel. 
Dessverre er tallene dystre, mange barn i Afrika lever aldri til de blir 
fem år. 

Innerst i kroken på fødeavdelingen hø-
rer vi små forsiktige grynt. Da vi titter 
inn ser vi at det er Grace som er i ferd 
med å våkne. Hun ligger trygt i mam-
mas favn på en av sengene i salen. Bare 
timer har gått siden hun ble født. 

– Jeg kjenner meg så lykkelig, Grace er 
mitt første barn, og det er så mye større 
enn jeg hadde forestilt meg. Jeg håper 
hun får en trygg og god fremtid, det er 
alt jeg ønsker meg, smiler mamma Anita 
Lamisoni (24). 
 
Høye dødstall
Grace er født i Malawi, på fødeavdelin-
gen til helsesenteret Mbwatarika, som 

Anita Lamisoni har akkurat født sitt første barn. Hun har fått navnet Grace, 
for hun er både en gave og en nåde, forteller den stolte moren.

Kirkens Nødhjelp har bygd. Alt er godt 
og trygt for Grace nå, men utenfor veg-
gene venter et hardt liv og en beinhard 
statistikk. Mer enn nitti prosent av barn 
som dør før de fyller 18 år, overleverer 
ikke sin femårsdag.

Malawi er et av verdens fattigste land, 
som står i mange kriser. Akutt vannman-
gel, tørke og flom gjør at tilgangen til 
mat er kritisk. Så kritisk at Grace har 
femti prosent sjanse for at veksten hen-
nes blir hemmet før hun fyller fem år. I 
tillegg har pandemien også gitt et vold-
somt oppsving i antall barneekteskap og 
tenåringsgraviditeter. I noen områder 
har dette doblet seg.

Selv om tallene for barnedødelighet har 
gått kraftig ned, er de fortsatt dramatiske. 
I 2019 døde det 14.000 barn i verden un-
der fem år, hver eneste dag. Og hvor du 
blir født har mye å si. Barnedødeligheten 
er ni ganger høyere i Afrika enn i Euro-
pa. En god start på livet begynner med 
en trygg fødsel, derfor har Kirkens Nød-
hjelp bygd fødeavdelinger flere steder i 
Malawi. Samtidig som vi sørger for gode 
jordmødre. 

Da Grace ble født var det Hilal Wasil (27) 
som var jordfar på vakt. Han tok imot 
Grace og hjalp Anita gjennom sin første 
fødsel. Og Anita kan ikke få fullrost han. 
– Jeg følte meg både trygg og ivaretatt 
på beste måte, så nå kan jeg faktisk si at 
jeg hadde en fin fødsel, selv om den var 
lang og vond.  

Hilal, som også er ansvarlig for svanger-
skapskontrollene, kan ikke få understreket 
nok hvor viktig det er å komme seg til en 
fødeavdeling. Han rykker også ut på mot-
orsykkel til mødre som ikke når frem i tide. 

–  Vi ser at mange går over tiden, abor-

terer eller får massive blødninger etter 
fødsel. Derfor er det så viktig at gravide 
og nybakte mødre blir fulgt tett opp. 

Anita får bare en natt på sykehus før hun 
må reise hjem, det er mange som skal føde 
og kamp om plassene. Totalt dekker føde-
stuen 3000 husholdninger.  
Vi skal snart feire jul, i takknemlighet 
og glede over Jesu fødsel. En fødsel som 
mest sannsynlig var en tøff erfaring for 
unge Maria. I en stall, i en fremmed by, 
langt borte fra familien. Hadde hun en 
fødselshjelper?

Jesus overlevde både fødselen og flukten 
den lille familien måtte legge ut på et-
terhvert. Vi antar spedbarnsdødeligheten 
var stor. Jesus overlevde spedbarnstiden 
på tross av den urolige verden han ble 
født inn i.

2000 år etterpå vet vi at nyfødte under 28 
dager står for nesten halvparten av døds-
fallene blant barn under fem år (tall fra 
2019).  Mange fødes fortsatt i krig, kon-
flikt, vannmangel, sult og fattigdom. 

Hilal Wasil er jordfar på fødeavdelingen ved helsesenteret som Kirkens 
Nødhjelp har bygd. Her sjekker han at alt er vel med Grace etter fødselen.
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Bladpenger januar 2021 – september 2021

L. K. Arnesen, E. T. Mikkelsen, B. Dahl, T. Solberg, H. Dalseth, I. Stokmo, T. Søren-
sen, M. Paulsen, A. Kastnes, H. Lorentsen, B. Espenes, T. Johansen, I. Johansen, 
I. Nordahl, B. Wangberg, L. Wangberg, R. Jensen, S. Jørgensen, B. M. Paulsen, 
R.Svinsaas, J.Haugli, O. Nergård, L og A Ramberg, S. Holmen, A. S. Haraldsvik, B. 
Storvoll, L. K. Arnesen, S. A. Johansen, W. O. Melbye, O. K. Olsen, E. Øvre, G. og Ni-
kolaisen, V. B. Olsen, S. Svendsen, J. Hansen, H. Lillegård, G. Svendsen, M. Nordahl, 
Å. Kristiansen, K. og S. Nilssen, T. Pedersen, K. Sørensen, B.B.L. Andersen, OS. Lar-
sen, R. Espejord, J. Paulsen, R. Johannessen, I. Gudbrandsen, J. Bertheussen, D. 
Jensen, B. Krogh, J. Nordahl, K. Nikolaisen, T. Paulsen, A. Sæbbe, H. Hartvigsen, R. 
Chruickshank, H. Paulsen, S. Nergård, T. Karlsen, K. Moen, K. Svendsen, R. Jakob-
sen, B og T. Johansen, S. Jensen, T. Nergård, J. Simonsen, P. Rydningen, J. Taylor,
L. Storteig, L. Olsen, P. Moen, J. Sletten, H. I. Broks, F. Vang, O. S. Andersen, J. Svend-
sen, H. J. Nygård, O. J. Sørensen, H. A. Nikolaisen, A. Johnsbøen, H. J. Hansen, I. Jo-
hansen, A. K. E. Tormodsrud, E. M. Bergvik, R. H. Hoffstrøm, G. H. L. Andreassen, 
I. O. Guttormsen, Ruth Torgersen, Elfrid Mikkelsen, Henny Lillegård, Odd Harald 
Broks, S. A. Moan, A. E. Bekkeli, W. A. Hansen, BI. og Y. Solheim, K. Østrem, G. Hof-
stad, I. Grefstad, H. Henriksen, S. Larsen, O. Eliassen, V. Mørkved, Å. Johansen, B. 
Landau, A. Johansen, Anne Svendsen, S. Bjørkeng, S. Skollevoll, E. Henriksen, M. 
Brenna, T. Seljenes, A-G. Melbye, S. K. Sæbbe, G. O.P. Bergvik, L. Fyhn, R. Vullum, 
A. Johansen, T. Brynsmo, Bj. Andersen, I. M. Aspeslett, M.L. Paulsen, M. Steinsvoll, 
B. Nikolaisen.

Bladpenger til menighetsbladet i perioden:  kr. 29 822,00
(Innenbygds: kr 22 529,- / Utenbygds: kr 7 293,- )

Tusen takk til alle som støtter arbeidet med menighetsbladet!

 Bladpenger Bladpenger

Dyrøy sokn
54 16 19

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

Det er ingen 
selvfølge at 
noen ordner 
bursdagsgave

Send SMS BK JUL til 2210 (200 kr) 

eller VIPPS valgfritt beløp til 13130

Illustrasjonsfoto

Gi støtte til familier  
som har det tøft

Ikke alle 

barn gleder 

seg til jul

Vårt oppdrag er å redde liv og kreve 
rettferdighet for disse, slik vi gjør i Ma-
lawi. Vi kan være med og gi nyfødte 
Grace og andre barn en trygg fremtid. 
Sammen med deg og dem kan vi bygge 

flere fødeavdelinger og sørge for tilgang 
til mat, rent vann, vaksiner og utdan-
ning. Sammen forandre. Slik at flere får 
fylle fem år.

SLIK GIR DU ÅRETS VIKTIGSTE JULEGAVE:
Vipps et valgfritt beløp til 2426
Send GAVE på sms til 2426 og gi 250 kroner.
Gavekonto: 1594.22.87248
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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

Man - Tor: 10.00 - 16.00
Fre: 10.00 - 16.30
Lør: 10.00 - 15.00

www.dyroymat.no   77 18 93 50

Dyrøymat AS

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.

25. november 

9. desember
Mørketidsgudstjeneste (v/Omsorgssenteret)

-----
20. januar 

Oppstart våren 2022 

Hjertelig velkommen

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

9. desember er siste formiddagstreff i 2021

Våren 2022:
Torsdag 13. januar
Torsdag 17. februar

Torsdag 17. mars
Torsdag 7. april

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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BlomsterbuaBlomsterbua
Begravelsesbyrå Begravelsesbyrå 

Salg av gravminner og navnetilførsel
Stell og beplantning av gravsteder

Anne Larsen,  95 94 53 18

Ringveien 4, 9305 FINNSNES

Verdighet - Lang erfaring
Vi besørger alt ved begravelse i nært samarbeid 
med pårørende og deres ønsker.      Døgnvakt 77 84 11 30

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

BEGRAVELSESBYRÅET 
i Brøstadbotn og Dyrøy

SSandbakk
    Begravelseshjelp as

 

Begravelse, Gravstein, Blomster

Finnset, 9310 Sørreisa
Tlf: 922 28 999

For mer informasjon gå inn på vår nettside:For mer informasjon gå inn på vår nettside:  
www.demas.nowww.demas.no
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28. november – 1. søn. i adventstiden
Brøstad kirke kl. 17.00
Lysmesse 
v/sokneprest Jan Ole Berntsen, 
Caroline Serck-Hanssen, Hilde Aukan og 
konfirmantene.
Ofring: Norges Kristelige Student- og 
Skoleungdomslag

05. desember – 2. søn. i adventstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/ Caroline Serck-Hanssen
Ofring: Kirkens Familievern

09. desember – torsdag
Ute v/Dyrøy omsorgssenter kl. 19.00
Mørketidsgudstjeneste 
v/sokneprest Jan Ole Berntsen, 
Caroline Serck-Hanssen, Hilde Aukan og 
konfirmantene.

12. desember – 3. søn. i adventstiden
Brøstad kirke kl. 18.00
Julekonsert med Dyrøy korforening, 
Brøstadbotn barnegospel, Dyrøy kultur-
skole, Oktetten og Blanke Messingen

19. desember – 4. søn. i adventstiden
Ingen gudstjeneste

23. desember – torsdag
Kastnes bedehus kl. 18.00
Julegudstjeneste 
v/Caroline Serck-Hanssen
Ofring: Kirkens Nødhjelp

24. desember – Julaften
Dyrøy kirke kl 14.00
Julegudstjeneste 
v/Caroline Serck-Hanssen
Ofring: Kirkens Nødhjelp

25. desember – Juledag
Brøstad kirke kl. 12.00 (Merk tiden!)
Høytidsgudstjeneste 
v/Caroline Serck-Hanssen
Ofring: Det teologiske Menighetsfakultet

26. desember – 2. juledag
Ingen gudstjeneste

01. januar – Nyttårsdag 
Brøstad kirke kl. 17.00
Lovsangsgudstjeneste 
v/prost Sigurd Skollevoll og Oktetten
Ofring: Egen menighet

02. januar – Kristi Åpenbaringsdag
Ingen gudstjeneste

9. januar – 2. søn. i åpenbaringstiden
Brøstad kirke kl. 11.00  
Høymesse v/prostiprest Slavisa Josifovic
Ofring: Normisjons internasjonale arbeid

16. januar – 3. søn. i åpenbaringstiden
Ingen gudstjeneste

23. januar – 4. søn. i åpenbaringstiden
Brøstad kirke kl. 11.00  
Høymesse 
Ofring: Misjonsalliansen

30. januar – 5. søn. i åpenbaringstiden
Ingen gudstjeneste

06. februar – 6. søn. i åpenbaringstiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse 
Ofring: Norsk Luthersk Misjonssamband

13. februar – Såmannssøndag
Brøstad kirke kl. 11.00  
Høymesse 
Ofring: Det norske Bibelselskap

20. februar – Kristi forklarelsesdag
Ingen gudstjeneste

27. februar – Fastelavnssøndag
Brøstad kirke kl. 11.00
Karnevalsgudstjeneste 
Lys Våken-helg for 5.-klasse.
Ofring: Menighetens misjonsprosjekt

02. mars – Askeonsdag
Brøstad kirke kl. 19.00
Fastegudstjeneste med skriftemål 
Ofring: Kirkens SOS i Nord-Hålogaland

06. mars – 1. søndag i fastetiden
Ingen gudstjeneste

13. mars – 2. søndag i fastetiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse 
Ofring: Egen menighet

20. mars – 3. søndag i fastetiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse 
Ofring: Moen bedehus

27. mars – Maria budskapsdag
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse 
Tårnagent-helg
Sang av Brøstadbotn Barnegospel.
Ofring: Brøstadbotn Barnegospel

TAKKEANNONSER

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse 
ved Aud Gudbrandsens bortgang. 

Familien.

Takk for vennlig deltakelse og omtan-
ke i forbindelse med vår mor May Synø-
ve Paulsens bortgang. Hjertelig takk for 
samarbeid og hjelp fra hjemmesykeplei-
en og sykehjem i Dyrøy. Tusen takk for 
blomster, blomsterkort, kondolanser i 
forbindelse med bisettelsen. Vi er takk-
nemlig for all hjelp og støtte. 
Mammas ønske var å få lys på Holm kir-
kegård, og i den forbindelse er det også 
gitt minnegaver. Det vil fortsatt være 
mulig å gi pengegave ved å sette inn på 
konto: 4612 43 98533

Familien.

Takk for deltakelse og omtanke i for-
bindelse med Dagny Bertine Solbakks 
bortgang. Familien
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INFORMASJONSBLADINFORMASJONSBLAD

DØPTE: 
15.08. Lotte Petrine Svinsaas
  - tilhører Sørreisa
29.08. Sienna Nergård Torsteinsen
  - tilhører Tromsø
29.08. Sofie Victoria Hanssen
  

DØDE: 
04.06. Toril Ophaug   f. 1950
27.08. Janna Astrid Ernfrid Nikolaisen f. 1937
16.09. Aud Kanny Gudbrandsen             f. 1942
23.09. Stein Ivar Johnsen                         f. 1955
25.10. Torfinn Jensen   f. 1948

   SLEKTERS GANG

 
Herre, jeg ber ikke 
om at du må styre meg 
utenom stormen 
eller at stormen 
skal legge seg for alltid 
 
Herre, når stormen raser 
og bølgene slår inn i båten 
Hold om meg 
Trøst meg og gi meg ro 
Bær meg gjennom stormen

Illustrasjon: Neicha Unagi


