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Det er ikke alle dage som blir som du har tenkt. 
Det opplevde jeg 12. april. Et fall på isen på vei 
til jobb førte til brukket fot. Og så ble ikke bare 
dagen, men også de kommende ukene forandret.  
Ganske ergerlig på den aller fineste tiden på året! 
Mens jeg lå i ei sykehusseng og ventet på å bli 
operert, tenkte jeg på alt jeg hadde gledet meg 
til og som jeg nå gikk glipp av. Glade konfirmas-
jonsdager i kirka. Hagearbeid i lyse vårkvelder. 
Fridager på hytta og i båten. Våren er ikke helt 
den sammeI i ei sykeseng og med en gipset fot! 
Når man begynner å tenke på alt man går glipp 
av, er det mye å ergre seg over.

Men det går an å tenke annerledes. Etter det første sjokket, begynte jeg å tenke 
på alt jeg har å være takknemlig for. Det er jo ingen selvfølge at jeg er frisk og 
rask, og at jeg fritt kan gå dit jeg vil. En brukket fot gir nye perspektiver på livet.  
Jeg ser tydeligere at helse og krefter er en gave. Og at et meningsfullt arbeid og 
gode kollegaer er mye å glede seg over. En god ektefelle, barn og barnebarn og 
gode venner er også mye å være takknemlig for. Å begynne å takke kan bli en 
god sirkel. Jo mer du tenker på alt du har å takke for, jo mer får du å glede deg 
over og takke for.  

I denne tiden har jeg fått god til å lese. Jeg har lest den danske psykologen 
Svend Brinkmanns bok «Gå glipp. Begrensningens kunst i en grenseløs tid.» 
Forfatteren oppfordrer oss til å tenke at det å gå glipp av noe ikke bare er noe 
negativt. Det kan tvert imot være både positivt og nødvendig. «Skal vi overleve 
som samfunn og som individer, må vi lære oss begrensningens kunst. Og vi må 
lære oss at det i seg selv er verdifullt å gå glipp av noe, istedenfor hele tiden å 
skulle ha alt.» Vi som lever i verdens rikeste land kan lett fristes til å tro at kan 
få alt vi ønsker oss. Men det å ville ha alt, å prøve få til alt og å være tilgjengelig 
for alt og alle, er risikabelt. Man blir sliten. Man står i fare for å miste seg selv. 
Vi blir heller ikke lykkeligere av å få alt. Vi må øve oss på å godta våre begrens-
inger og på å gjøre gode valg. Vi må akseptere at noe kan være godt nok, selv 
om det ikke er perfekt. Å si ja til noe betyr samtidig at vi må si nei til noe annet. 
Svend Brinkmann skriver tankevekkende om at skal vi greie å redde miljøet, en 
av de store utfordringene i vår tid, så må vi lære oss begrensingens kunst.  

Forsakelse er også en viktig side av vår kristne tro. Å tro er å si ja til Gud og 
hans kjærlighet. Men det er samtidig å si nei til det som er ondt og som vil 
ødelegge Guds gode skaperverk. Jesu ord går rett til kjernen av problemet: 
«Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden men taper sin sjel? Og 
hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?» Det er ikke ting vi dypest 
sett lengter etter. Vi blir ikke lykkelige selv om vi vinner hele verden. Ingen kan 
spise seg mer enn mett. Vi må øve oss på ta vare på vår sjel. Og velge det som 
tar vare på menneskeverdet og Guds bilde i oss.

Av Svein Malmbekk

Kunsten å gå glipp av noe

Andakt
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Av Margrethe Riibe

I siste møte i Menighetsrådet ble det på nytt drøftet om det 
burde utarbeides en ny visjon for Rønvik kirke. De visjoner 
jeg kjenner er korte og talende. De forteller gjerne noe om en 
hva en bedrift eller en organisasjon står for. På siste kirkemøte 
ble det vedtatt en ny visjon for den norske kirke: Meir himmel  
på jord. En kort og tydelig visjon. Så ble det under denne  
visjonen laget noen arbeidsmål for perioden 2019 - 21.

Visjonen for Rønvik kirke er lang, og en visjon man ikke går 
rundt og husker. Menighetsrådet ønsket derfor å invitere 

menigheten med i utformingen av en ny visjon for kirka vår. 
Hva står vi for? Hva ønsker vi at Rønvik menighet skal være? 
Hvordan vil vi at Rønvik menighet skal bli omtalt?

Menighetsrådet utfordrer menigheten. En e-post til daglig 
leder, en lapp til oss i menighetsrådet. Sammen med kirkas 
flotte personale og ei aktiv menighet ønsker menighetsrådet å 
utforme en kort og fyndig visjon.

 God sommer!

Menighetsrådets hjørne

Strandrydding
Langs hele kysten har det i vår vært ryddet plast og søppel som 
ledd i det store prosjektet med å ta vare på havet. På Kjerringøy 
arrangerte Eide båtforening ryddedag lørdag 26. mai. På bildet er 
initiativtaker Tom Eide og Jan Mossin med litt av søpla som ble 
samlet inn. Takk til alle som bidro til å ta vare på vår vakre kyst.

Sykle til jobben
Staben i Rønvik sykler ofte til jobben. Vi som kan bør la bilen 
stå hjemme nå om sommeren. Her er to ivrige syklister - Monica 
Nilsen og Hilde Fylling.

Hilde Fylling og Monica Nilsen sykler til jobben. Foto: V. Larsen.Foto: T. Eide

Lyst til å synge i kirkekor?
Rønvik kantori har fra høsten av ledige plasser for mannlige san-
gere. Hvis du er glad i kormusikk, liker å synge salmer og i tillegg 
bærer på et ønske om å synge sammen med andre, da kan Rønvik 
kantori være noe for deg! Ta kontakt med kantor Jarle Brudal 
(jb737@kirken.no) for prøvesang. 

Dagtilbud 
Vi har nå hatt dagtilbud annenhver onsdag siden januar og det 
har gått veldig bra. 7-8 personer møtes fra 10-14 i kirkestua og har 
en hyggelig formiddag sammen. Vi har nå mulighet for å hente 
de som melder seg på. Alle får servert middag før de drar hjem. 
Tilbudet fortsetter 13. og 27. juni, har stengt i juli og starter igjen 
8. og 22. august. Det koster kr 200 hver gang. Informasjon gis av 
diakonen 47095166.
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42 personer dro på tur til Kjerringøy onsdag 23. mai. Vi var heldige 
med været selv om det var kjølig. Nypløyde åkrer og utsprungne 
bjørketrær var gode syn for oss alle. Elgene hadde også møtt opp 
på tre forskjellige steder. Vi kjørte denne gangen til Tverbakkan, 

Øyjord og Nevelsfjord. Kaffe og kaker hos Mary Jakobsen, Ruth 
og Arne Tverbakk. Middagsbønn i vakre Kjerringøy kirke fikk vi 
med oss. I kirka fortalte Nilmar Storli oss om kirkebyggingen. Vi 
avsluttet med middag på Kjerringøy bryggehotell.

På trappa står Mary Jakobsen og tar imot Ingeborg Larsen. Foto: V. Larsen

Fra venstre Edvarda Kristiansen, Anne Leirvik, Inger Jacobsen og Irene Brennsund.

Eldretreffet på tur til Kjerringøy
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Hva skjer- hva har hendt?

Sommerlunsj
Også i sommer inviterer vi alle som har fri på formiddagen til sommerlunsj i Rønvik kirke. Vi starter 6. juni kl 11-12 og møtes 
hver onsdag kl 11 ut august. Vi serverer te og kaffe og du kan ta med deg matpakke. Så prater vi sammen og leser søndagens 
tekst før vi går hjem. Ta kontakt med diakon Vigdis Larsen hvis du har spørsmål 47095166.

Kløkstad menighetshus er solgt
Av Svein Malmbekk - Foto: Monica Nilsen

Kirkelig fellesråd gjennomførte for noen år siden en grundig 
teknisk gjennomgang av menighetshuset. Den viste seg da at huset 
hadde store mangler og et omfattende vedlikeholdsbehov. Huset 
ble stengt for bruk, og Fellesrådet vedtok at det skulle selges. 
Salget er nå gjennomført. Fredag 5. mai var Domprost, Kirkevergen 
og representanter for Rønvik menighet, sammen med Aud og Knut 
Steinar Pedersen som har vært kirketjener på huset i mange år, 
samlet til en enkel markering av at en epoke nå er slutt. Vi mintes 
noe av historien, og med sang, skriftlesning og bønn takket vi for 
menneskene og alt bedehuset har betydd i mer enn hundre år.  

Da bedehusforeningen, som eide huset, ble nedlagt i 1994, ble 
det bestemt at bedehuset skulle overføres til Rønvik menighet til 
kirkelig bruk. Nordland Indremisjon mente imidlertid at det var de 
som eide huset når bedehusforeningen var nedlagt. Men på guds-
tjenesten 28. novmeber 1999 ga Nordland Indremisjon bedehuset 
til Kirkelig Fellesråd i Bodø ved Kirkevergen for kr 1.  

Da Kirkelig Fellesråd overtok huset, var tanken at menighetshu-
set skulle bli kirke eller kapell for befolkningen på Norsia. På 
den tiden var det 10 gudstjenester i året på menighetshuset. Det 
var dåp og konfirmantundervisning og hyggekvelder for eldre. 
Muligheten for å få anlagt egen kirkegård i tilknytning til et 
kapell ble også drøftet. I dag må vi konstatere at drømmen om 
et kapell på Kløkstad ikke lot seg realisere. Vi kan peke på flere 
årsaker: Byggets tekniske mangler er nevnt. En annen viktig faktor 
var vigslingen av Rønvik kirke i 1997. Både økonomi og person-
alressurser har i årene etter vigslingen vært prioritert til å bygge 
opp menighetsarbeidet i Rønvik kirke. Omorganisering og øko-
nomiske innstramminger førte til færre forordnede gudstjenester. 
Det ble ikke lenger mulig å holde gudstjenester på Kløkstad og i 
Festvåg. Den siste ordinære gudstjenesten på Kløkstad menighet-
shus ble gjennomført Allehelgensdag, 6. november 2005 ved Anne 
B. Jørgensen. Blant folket på Norsia har det heller ikke vært noe 
stort engasjement, verken for kapell eller kirkegård på Kløkstad. 
Til slutt kan det også nevnes at Kirkelig Fellesråd de siste årene har 
prioritert arbeidet med ny kirke på Hunstad. I dagens situasjon er 
det neppe realistisk å håpe på noe nytt kirkeprosjekt i Bodø.

Kløkstad bedehus ble bygd av folket på Norsia i 1908. I mange år 
var det en stor og omfattende aktivitet knyttet til bedehuset i form 
av møter og stevner. Menneskene og denne historien minnes vi 
med takknemlighet. Her vil vi også rette en stor takk til Aud og 
Knut Steinar Pedersen som har fungert som kirketjener og kontakt-
person for menighetshuset i mange år. 

Tiden går og mye er i endring. Kirken er på vandring gjennom 
tiden, underveis mot Guds rike. Huset er ikke det viktigste i vår 
tro. Det viktige er at vi selv er Guds hus og at Kristus følger oss på 
veien gjennom livet. Grundtvig setter så vakkert ord på dette i en 
gammel salme:

«Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener,
som under kors med ærlig hu troen og dåpen forener.
Var vi på jord ei mer enn to, bygge dog ville han og bo
hos oss med hele sin nåde.» 
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Tekst og foto: H. Fylling

DÅP I KIRKEN 
- tradisjon og nytenkning

Hvert år er det mange som døpes i 
Rønvik kirke. De fleste som døpes, er 
små barn. Det er flott å se de små i lange, 
hvite dåpskjoler, og familie 
og slekt som står sammen 
med og deler denne flotte 
dagen!

Men hvert år blir også 
større barn, ungdommer 
eller voksne døpt. Det kan 
være mange grunner til 
at man ikke ble døpt som 
baby: Kanskje hadde ikke 
familien tid til å organisere 
dåp. Kanskje tilhørte man 
en kirkelig sammenheng 
hvor barnevelsignelse var 
mer vanlig. Kanskje ønsket  
foreldrene at barnet skulle 
velge selv om det ville bli 
døpt senere. 

I vår har det vært mye 
offentlig oppmerksomhet 
rundt at dåpstallene for Den 
norske kirke som samlet 
sett går tilbake. Flere velger 
å vente med å bli døpt eller 
ikke bli døpt i det hele tatt. 
I Bodø ser vi heldigvis ikke 
denne utviklingen enda. Vi 
ser at dåps-tradisjonen hos 
oss fortsatt står sterkt, og 
vi håper at foreldre fortsatt 
framover skal oppleve dåp 
som en viktig og hellig hand-
ling, og en tradisjon man 
ønsker å videreføre.

De fleste dåpshandlingene 
i Rønvik og Kjerringøy 
kirke, foregår i søndagens 
gudstjeneste. Det er flott og 
viktig at menigheten får være med å ta 
imot familiene som kommer til dåp, og 
spesielt ta imot den som blir døpt og med 
i vår kirke. Men noen ganger hender det 

at en familie av ulike grunner ønsker en 
lørdag som dåpsdag. Det er ofte av hensyn 
til familie som kommer langveisfra, eller 

det kan være andre grunner. Vi ønsker 
å strekke oss så langt vi kan for at det 
fortsatt skal være en mulighet, og vil for 
høsten 2018 planlegge for en dåps-gud-

stjeneste på en lørdag: 22. september. 
Hvis det skulle være noen som av ulike 
årsaker ønsker at vi har dåpsgudstjeneste 

en annen lørdag også, ber vi dere 
ta kontakt med en av oss pres-
tene i Rønvik og Kjerringøy, så 
finner vi en løsning. 

I noen kirker har de gitt tilbud 
om «drop-in-dåp» de siste årene. 
Tilbudet har kommet fordi pre-
stene har ønsket å åpne for at 
man på en enkel måte kan bli 
døpt, uten for mye planlegging 
og uten å arrangere stort sels-
kap. Mange nybakte foreldre 
kjenner på forventninger om 
stort dåpsselskap, og orker kan-
skje ikke det. Større ungdom-
mer eller voksne som ønsker å 
bli døpt, synes kanskje ikke det 
er naturlig å arrangere dåpssels-
kap i det hele tatt, og vil derfor 
foretrekke en enkel og lettvint 
dåps-handling. I Rønvik har vi 
ikke hatt et slikt tilbud enda, 
for vi har vært tilfreds med at 
vi fortsatt har høye dåpstall. 
Men vi ønsker likevel nå å gi til-
bud om «drop-in-dåp» i Rønvik 
kirke lørdag 27. oktober. Da kan 
den som ønsker å bli døpt, møte 
opp, ha med fødselsattest, og så 
blir samtale og dåp arrangert 
der og da. Man kan selv ha med 
2 faddere eller noen fra kirken 
vil stille opp som faddere. Den 
dagen er det også lørdagskafé 
i Rønvik kirke, så vi kan feire 
dåpen med en kopp kaffe og et 
kakestykke etterpå. 

Har du spørsmål omkring dåp 
eller ønsker du å snakke med 

noen om hva dåp er og hva den betyr? 
Du er velkommen til å ta kontakt med en 
av oss prestene i Rønvik og Kjerringøy.

Linnea Marie døpt 27.7.2018.
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KIRKEBRYLLUP - i all enkelhet
Av Hilde Fylling - Foto: Tor Solheim

Når vi snakker om kirkebryllup, ser 
mange for seg et storslått arrangement 
med mange gjester, majestetisk musikk, 
flott brudepar, brudepiker, kanskje, og en 
fint pyntet kirke. Allerede før første tone 
lyder fra orgelet, kan man kjenne følelsen 
av høytid og alvor, av fest og glede.

Og mange kirkebryllup er akkurat slik. 
Før dagen kommer, har brudeparet brukt 
mye tid på å planlegge hvordan akkurat 
denne dagen skal bli så flott og spesiell 
som de har sett 
for seg. For noen 
er det viktig at 
både helhet og 
detaljer er på 
plass, slik at de 
kan lene seg 
tilbake og nyte 
denne høytids-
dagen i sitt eget 
liv og sitt eget 
samliv. Og det 
er flott å få være 
prest i slike bryl-
luper: Mye fin 
sang og musikk 
og familie eller 
venner som 
leser «Så blir de 
stående, disse 
tre: Tro, håp og 
kjærlighet. Men 
størst av dem er 
kjærligheten!» 
Når jeg er prest 
i de store bryllu-
pene, håper og ber jeg alltid om at dagen 
virkelig blir et så flott minne som brude-
paret ser for seg, og at de alltid senere 
snakker med glede og varme om den 
dagen.

Men det er ikke alle som ønsker seg et 
storslått bryllup! Vi er forskjellige og har 
forskjellig liv. Noen ønsker å samle alt av 
venner og familie og virkelig feire. Andre 
ønsker seg en enkel seremoni med noen 
få mennesker til stede. For noen kan det 
handle om hvor man er i livet, og hvilke 
omstendigheter man har rundt seg. For 
andre kan det handle om tid og penger, 
eller at man aldri har ønsket å være 
hovedperson i et stort bryllup. 

Kanskje ikke alle er klar over at vi kan ha 
alle slags bryllup i kirken, fra de største 
med over 100 gjester til de aller min-
ste med bare brudeparet og forloverne? 
Uavhengig av størrelsen på arrange-
mentet, består Kirkebryllup av 2 deler: 
Ekteskapsinngåelsen, som er juridisk 
bindende og en offentlig ordning, og en 
kirkelig del som består av forbønn for 
ekteskapet og velsignelse. Utover akku-
rat disse leddene, er det mye som kan 
velges og tilpasses den enkelte anlednin-

gen. Både i Rønvik og i Kjerringøy kirker 
har vi av og til helt små brylluper, med 
noen få mennesker til stede. I Rønvik har 
vi både det store alteret framme og det 
lille alteret på siden som kan brukes. I 
Kjerringøy kan vi bruke bare koret, hvis 
vi er få, slik at alle sitter helt framme.

6. april i år giftet Jeanette Schau og Jan 
Ove Tangstad seg i Rønvik kirke. Som 
dere kan se av bildene, var det satt 
fram noen få stoler helt framme i kirka. 
Der satt brudeparet under seremonien, 
bortsett fra da de sa fram ekteskapsløf-
tene. Til stede var forloverne og noen få 
fra familien. Som vi ser, var brudeparet 
fint pyntet, men seremonien var enkel. 
Kirkespeilet spurte brudeparet etterpå 

om hva de syntes om seremonien. «Det 
hadde vært en fin stund og det ble som 
forventet», svarte de. De hadde lenge 
snakket om å gifte seg, helt siden dat-
teren deres ble født, men det hadde blitt 
utsatt. Det at det var mulig å legge til 
rette for et lite bryllup i kirka gjorde det 
mulig, fortalte de.

Jeanette og Jan Ove hadde først tenkt 
å bruke lille alteret på siden i Rønvik 
kirke. Men når de kom til kirka for en 

samtale tidlige-
re samme uke, 
ombestemte de 
seg. Rønvik Kirke 
har et rom som 
flyter sammen 
og selv fremme 
med storalteret er 
det ikke for mye 
pomp og prakt. 
Det er et fint all-
rom.

Det å kunne gifte 
seg i kirka på 
denne måten er 
perfekt hvis man 
ikke er nødt til å 
ha det stort, eller 
av andre årsa-
ker ikke ønsker 
eller har tid til å 
planlegge stort. 
«Hvis flere visste  
at dette er mulig 
så ville de 

benyttet seg av det», sa Jan Ove Tangstad. 
Han fortsetter at det var spesielt viktig 
for han at det var Kirkebryllup. «Det er 
det mer verdighet over. Man gir et løfte 
til hverandre og til Gud. Selv om det er et 
lite bryllup er det mer høytidelig når det 
foregår i kirka.» Jeg har vært prest i både 
veldig store og veldig små brylluper. Jeg 
synes alltid det er en glede å få være med 
på de viktige anledningene i folk sine 
liv, be for ekteskapet deres og lyse vel-
signelsen over dem. 

Synes du dette virker interessant, og 
kanskje kan være noe for dere? Ta kon-
takt med en av oss prestene i Rønvik og 
Kjerringøy, så lager vi et opplegg som 
passer for dere.
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Først vil vi spørre: Hvordan oppsto 
din interesse for kirkemusikk? 

Per Martin forteller at han er 
født på Os i Kjerringøy i 1954, 
og forteller videre: Min mor 
kjøpte et harmonium (et orgel) 
da jeg var 10 år gammel for 
sine sparepenger. Det var da 
jeg så en mulighet til å få noe 
til, og interessen til å spille var 
der. 

Hvor har du lært å spille orgel?

Presten som var der da, Trygve 
Bjarti, viste meg noe enkle 
melodier, som jeg kunne øve 
på. Han var med visse mel-
lomrom hjemme og hjelp meg 
med disse. Senere kom koral-
boka og melodiboka.

Terje Wallace, som var prest på 
slutten av 1960-tallet, spurte 
om jeg kunne spille 2 salmer 
til andakten, som han hadde 
på skolen hver 14. dag. Det var 
inspirasjonen til å øve. Da vi 
skulle begynne på ungdomsskolen 
her, måtte vi til Bodø til Saltvern 
ungdomsskole. På den tiden tok 
jeg timer i Domkirka hos Arne J. 
Solhaug. Det var interessant og 

spennende. I 1972 begynte jeg på 
Kirkemusikklinja ved Trøndelag 
musikk-konservatorium. Etter endt 

eksamen tok jeg jobb som organist i 
Sørfold, seinere i Gildeskål.
Men jeg hadde vokst opp på gård 
med kyr og sauer, så da foreldrene 
mine var i ferd med å slutte med 

dyr, bestemte jeg og Eli oss for å  
flytte til Kjerringøy og  bygde drifts- 
bygning og drive med kyr. Dette 

var i1986. Jeg har vært i still-
ingen som organist her siden 
1988.

Du er organist i Kjerringøy. 
Hvilke arbeidsoppgaver hører 
til arbeidet ditt?

Stillingen som organist 
innebærer det å spille til det 
som er av gudstjenester og 
kirkelige handlinger. Jeg er 
også med på konserter og  
gudstjenesten og Åpent hus på 
Bogodt. 

Du har også spilt til mange 
ulike anledninger. Er det  
musikk du er særlig glad i å 
spille?

Jeg har en forkjærlighet for 
barokkmusikk og da særlig 
Johan Sebastian Bach.

Kirkespeilet takker for sam-
talen og ønsker lykke til i det 
videre arbeidet som kirkemusiker i 
Kjerringøy. 

Organist i Kjerringøy kirke

I Kjerringøy menighet er Per Martin Bendiksen organist. Denne stillingen 
har han hatt siden 1988. Kirkespeilet vil gjerne bli bedre kjent med Per Martin 

og de tjenesten han står i. Vi har tatt kontakt og ber om en samtale med 
kirkemusikeren gjennom mange år.

Per Martin på orgelkrakken. 

Av Anna-Helene Johnsen - Foto: Monica Nilsen
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Inntrykk fra Kirkemøtet

- Hvordan opplevde du årets  kirkemøte?

Å få delta på Kirkemøtet er en 
stor opplevelse. Gudstjenestene i 
Nidarosdomen skaper en fantastisk  
ramme, og det er flott å få være 
sammen med så mange ulike folk som 
alle brenner for kirka vår. Samtidig er 
det hardt arbeid. Mange saker skal fin-
ne sin løsning i løpet av få dager, og vi 
veksler mellom arbeid i komiteene og 
behandling i plenum - og flere av kvel-
dene hadde vi møter fram til midnatt.

- Hvilke saker var de viktigste på årets 
kirkemøte? Var du spesielt engasjert i 
noen saker?

Den kanskje viktigste saken var 
høringsuttalelsen fra Kirkemøtet til 
regjeringens arbeid med ny lov om 
trossamfunn. Det som skapte mest 
uenighet var om vi ønsker at staten 
skal overta hele finansieringen av Den  
norske kirke, eller om ansvaret skal 
være delt mellom staten og kommunene 
- som i dag. Det er gode argumenter for 
begge modellene, men jeg landa på ren 
statlig finansiering, fordi jeg mener vi 
trenger å forenkle organisasjonen, og 
det kan heller ikke være slik at det blir 
avgjørende for kirka om du bor i en rik 
eller fattig kommune. 

Den andre store saken som engasjerte 
meg spesielt, er framtidig ordning for 
kirkevalg. Det viktigste for meg har 
vært at menighetene fortsatt skal delta 
aktivt i nominasjonen av kandidater - 
på linje med andre som ønsker å stille 
lister. Målet må være å få flest mulig til 
å delta i det kirkelige demokratiet, og 
da trenger vi kandidater som folk kan 
identifisere seg med. I praksis er det 
få saker som skiller medlemmene på 
Kirkemøtet, og jeg syns det blir feil å 
dyrke motsetninger - som i alle fall ikke 
jeg kjenner igjen fra Sør-Hålogaland. 
Jeg syns det er fint at Åpen folkekirke 
er etablert som et kirkepolitisk parti og 
har skapt nytt engasjement, men jeg 
ønsker å være uavhengig representant. 

- Før kirkemøtet var det mye fokus på 
at medlemstall, antall døpte m.m. går 
tilbake. I media får man inntrykk av 
Den norske kirke er en kirke i krise. 
Hva er ditt inntrykk?

Verden forandrer seg, og det gjør også 
kirka. Det er noen negative trekk som 
gir grunn til bekymring, men egentlig 
er oppslutninga om kirka forbausende 
stabil. Fortsatt er nesten 80 prosent av 
alle i Nordland medlemmer av Den 
norske kirke, til tross for at det bare 

kreves noen få tastetrykk for å melde 
seg ut. Da blir det feil å snakke om 
krise. Det er dessuten mange piler som 
peker oppover: Flere går til nattverd og 
deltar i kulturaktiviteter i kirkene, det 
er stor oppslutning om aktiviteter for 
barn og ungdom og mange menigheter 
som engasjerer seg aktivt for flyktnin-
ger. Kirkemøtet er en fin påminning av 
hvor mangfoldig kirkas virksomhet er.
   
- Hvordan går overgangen fra 
Statskirke til en selvstendig og fri  
folkekirke? Tror du kirken i framtiden 
også kan beholde sin posisjon som folke- 
kirke?

Ja, jeg tror ikke formelle endringer tren-
ger å ha så stor betydning. Det avgjør-
ende er hvordan folk opplever sin 
lokale kirke. I utgangspunktet er bån-
dene sterke, men svekket økonomi kan 
føre til at kirka ikke lenger klarer å gi 
det samme tilbudet der folk bor. Jeg er 
ikke spesielt bekymret for Rønvik, men 
det kan bli utfordrende å opprettholde 
tilbudet mange andre steder i Sør-
Hålogaland i årene som kommer. Det 
betyr også at vi som menige kirkemed-
lemmer må ta mer ansvar og ikke kan 
overlate alt til de ansatte i kirka. Og det 
har vi kanskje godt av?

Kari Karstensen fra Rønvik menighet er medlem og nestleder i Sør-Hålogaland bispedømmeråd. 
Her formidler hun noen inntrykk fra årets kirkemkøte til Kirkespeilet.
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- med tillit og forståelse

Vi bistår med alle detaljer ved 
begravelser og kremasjoner.
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Slekters gang

NATURSTEN

DØPTE RØNVIK KIRKE
Emma Marie Marhaug 04.03.18
Sofie Mari Marhaug 04.03.18
Emma Knædal Winsnes 11.03.18
Ingrid Nissen-Nygård 18.03.18
Aurora Torrissen Valøy 18.03.18
Vilma Eliassen Helmersen 25.03.18
Sebastian Stensland Kristoffersen 
25.03.18
Linnea Marie Olsen 25.03.18
Bjørn Brekke 08.04.18
Daniel Eide Hansen 08.04.18
Mikkel Svea 08.04.18
Elise Skjelstad-Bjerk 14.04.18
Henrik Fure Jenssen 22.04.18
Elise Olsen Pedersen 22.04.18
Aurora Sandvåg 22.04.18
Ingrid Marie Simonsen-Gullmark 
22.04.18
Magnus Dalfest Storå 22.04.18
Mynthe Figenschau Dahlen 29.04.18
Helene Fjellheim-Fosseli 29.04.18
Liv Marianne Ilstad-Midthun 
29.04.18
William Karlsen 29.04.18
Johanne Augusta Rebtun 29.04.18
Erlend Møller Brekkan 20.05.18
Ragnhild Helene Lindbach Ellingsen 
20.05.18

ANDRE KIRKER
Korsnes Kirke
Sigrid Svendsen Bastlid 25.02.18
Amund Johansen 25.02.18
Øvre Saltdal kirke
Idunn Rognan 25.03.18
Ytteren kirke 
Mia Sofie Kvalvik 22.04.18
Nidaros Domkirke
August Løstegaard Ekker 21.05.18
Fore kirke
Eleah Adine Evjen Jensen 01.04.18
Kjerringøy kirke
Åsmund Meisler Pedersen 01.04.18

GRAVFERDER RØNVIK
Unni Gerd Gundersen 08.03.18
Kurt Andreassen 23.03.18
Olaf André Gundersen 15.03.18
Hans Karl Gustav Karlsen 16.03.18
Johan Arnt Følvik 20.03.18
Charles Arne Meland 23.03.18
Edvard Tellmann 23.03.18
Elsa Louise Myrland 27.03.18
Arnt Petter Steinsland 17.04.18
Mikkel Sletten Bollvåg 13.04.18
Gunnlaug Sørensen 20.04.18
Lillian Fiborg 20.04.18
Torbjørg Johanna Tessem 24.04.18
Solveig Vidde 26.04.18
Kirsti Rånes Jenssen 26.04.18
Hermod Dreiås 15.05.18
Helene Nicolaysen 31.05.18

GRAVFERDER KJERRINGØY
Erna Karlsen 23.02.18
Gunnar Jarle Tyssvall 15.03.18 
Randi Margot Eide 11.05.18

Tilbud om sjelesorg i Rønvik menighet
Kirkespeilet minner om muligheten for samtale og sjelesorg. Du kan be om sam-
tale med Astrid Arnøy. Tilbudet kan avtales mandager mellom kl. 16.00 og 20.00 
i telefon 99151872. 

Vil du annonsere
i Kirkespeilet?
Kirkespeilet gis ut 4 ganger i året 
og deles ut til 6200 husstander 
i Bodø og på Kjerringøy. Vi har 
våre faste lesere og får stadig nye 
roder. Kirkespeilet er gratis til 
våre lesere. Vi legger ved en giro, 
og får inn noen gaver. Vi er også 
avhengig av å selge annonser.

Vi tilbyr følgende annonse i 
farger:
6x4 cm for 4000 + mva per år
6x3 cm for 2000 + mva per år.
Dette er rimelige annonser og 
annonsører kan velge å betale 
mere hvis de ønsker.

Ta kontakt med daglig leder på 
mn923@kirken.no eller mobil: 
91904133
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RØNVIK KIRKE

Søndag 10. juni kl. 11:   
3. s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Odd Eidner

Søndag 17. juni kl. 11:   
4. s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Olav Arnt Larssen

Søndag 24. juni kl. 11:   
5. s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Svein Malmbekk

Søndag 1. juli kl. 11: 
6. s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Svein Malmbekk

Søndag 8. juli kl. 11:    
7. s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Anders Kristensen 
Nordvik

Søndag 15. juli kl. 11:   
8. s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Anders Kristensen 
Nordvik

Søndag 22. juli kl. 11: 
9. s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Nils Øyvind Kjøl

Søndag 29. juli kl. 11:   
10. s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Anders Kristensen 
Nordvik

Søndag 5. aug. kl. 11:   
11. s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Kristin Jenssen

Søndag 12. aug. kl. 11:  
12. s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Svein Malmbekk

Søndag 19. aug. kl. 11:   
13. s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Svein Malmbekk

Søndag 26. aug. kl. 11:  
14. s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Hilde Fylling

Søndag 2. sept. kl. 11:
15. s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Hilde Fylling

Søndag 9. sept. kl. 11:   
16. s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Svein Malmbekk

Søndag 16. sept. kl. 11:  
17. s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Svein Malmbekk

KJERRINGØY KIRKE
 
Søndag 10. juni kl. 11:   
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Prest: Hilde Fylling

Søndag 8. juli kl. 11:   
Høymesse. 50-års-konfirmasjon. 
Prest: Svein Malmbekk

Søndag 12. aug. kl. 17:  
Friluftsgudstjeneste på Kjerringøy 
Gamle Handelssted.  
Prest: Svein Malmbekk

Søndag 9. sept. kl. 11:   
Høymesse. 
Prest: Hilde Fylling

Gudstjenester i Rønvik og Kjerringøy

Vårfest i Rønvik kirka

Vårfest i Rønvik kirke. Foto: Ståle Sårheim
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Rønvik kirkens 
venner
Margrethe Riibe er en av våre 
mange faste givere.

- Vi som er medlemmer og som er 
glad i kirken må ta større ansvar 
for kirken og Kirkens arbeide. 
Margrethe mener det er viktig å 
bidra da stadig mer av inntekten 
dekkes av gaver og innsamlede 
midler.

Ved å bli med i Rønvik Kirkes 
venner bidrar du til:
- ei kirke for gudstjenester 
 og viktige anledninger i 
 menneskers liv
- ei kirke for barn og unge
- ei kirke for kunst og kultur
- ei kirke for alle som strever med livet.

Ja, takk! Jeg vil også bli en av Rønvik Kirkes Venner!

De første 60 som melder seg på, får denne kaffekoppen 
Margrethe viser frem.

Deltakere og kursledere. Foto: Jarle BrudalFoto: S. Persson

Konfirmantmusikal
Årest konfirmantmusikal «La meg være» ble en suksess 
under trygg ledelse av regissør Magnus Sørvig og musi-
kalsk leder Linn-Marie Estensen. Konfirmantenen har 
forberedt seg siden høsten og hadde en mer intens øve-
periode fra januar og frem mot forestillingshelgen. De 
musikalske talentene stod i kø sammen med de teatralske. 
I Bodø har vi mange talenter både innenfor musikk og 
teater. Omkring 70 konfirmanter fra hele kirkekretsen var 
med på produksjonen, og oppgavene varierte fra å koble 
ledninger og styre lyd og lys bak scenen til å stå på scenen 
med solo, kor eller dans og drama. Forestillingen, som er 
skrevet at Magnus Sørvig, bød på både latter og alvor og 
viser et fint bilde av hvordan det kan være å være ung i 
dagens samfunn. 

TV-aksjonen 2018 går til Kirkens 
Bymisjons arbeid for å skape et  
varmere og mer inkluderende  

samfunn. I år går TV-aksjonen 
av stabelen søndag 21. oktober. 
Bli bøssebærer i Bodø! 

Tekst og foto: Jarle Brudal

Lørdag 28. april fikk vi se og høre mange unge 
organister i aksjon i Rønvik kirke. 

Bodø internasjonale orgelfestival arrangerte i år 
kurs for både barn og ungdom. De 12 deltakerne 
var samlet fra hele landet og var i alderen 8-21 år. 
Kursene ble ledet av orgelpedagogene Kristin Eek, 
Erling With Aasgård, Katrine Kristensen og Peter 
Vang.

Lørdag ettermiddagen holdt deltakerne konsert. 
Her var mye flott musikk å høre, alt fra kjente 
barnesanger og filmmusikk til klassiske orgelstyk-
ker. Spillegleden var det åpenbart ingenting i veien 
med, - utøverne så ut til å være fulle av glød og 
begeistring for musikken og det store instrumentet! 

Konserten ble avsluttet med imponerende orgelspill 
av Solveig-Marie Oma. Solveig-Marie er orgelstu-
dent ved universitetet i Tromsø. Hun er helt blind, 
men dette virket ikke til å være et hinder for hennes 
interpretasjon. 

Så er det bare å håpe at alle elevene fortsetter å 
spille, slik at vi også i fremtiden får gleden av deres 
musisering fra orgelkrakken. 

Takk for en flott konsert! 


