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Åndens gaver 
Av Torkel Irgens – sokneprest 

Det er noe helt spesielt med å bo og leve ved 
kysten. Her kan vi virkelig få kjenne på 
kroppen når det blåser. Vi må tidlig lære 
oss respekt for vinden, og spille på lag 
med naturkreftene. Uansett årstid. 

Tidligere var jekteskutene avhengig  
av god vind i seilene for å komme 
frem med sin dyrebare last. Også på 
Genesaretsjøen, på Jesus sin tid, gjorde 
folket sine erfaringer med vindens krefter. 
I vår moderne tid kan vi reise både til sjøs, på 
land og i luften, så lenge ikke været hindrer oss. 

I Bibelens språk er Ånd og vind det samme ord. Både på hebraisk 
og gresk er ånd, vind og pust samme ord. Da Ånden ble gitt på 
pinsedagen, skjedde dette med bulder og brak, storm og ild. Vind er 
per definisjon luftstrømmens bevegelse. Vinden er usynlig, men dens 
virkninger er synlige. Slik er det også med Den hellige ånd. Derfor 
bruker vi ofte bilder av vinden, når vi skal prøve å forstå Åndens 
virkninger. 

Vi feirer Den hellige ånd på 1 pinsedag. Av og til kalles pinse-
dagen for kirka sin fødselsdag. Men allerede i skapelsesberetningen 
i Det gamle testamentet kan vi lese at: «Guds ånd svevde over van-
net», før lyset ble skapt, og før alt annet ble skapt. Men fra pinsedagen 
er Ånden på en spesiell måte gitt til kirka, fellesskapet av alle som 
ønsker å følge Jesus. Den hellige ånd er kraften som beveger kirka, 
og gjør den «operativ», levende og elskende, på vei mot fullkommen-
hetens vår.  

Den hellige ånd skal fortsette alt det som Jesus gjorde, minne oss 
om det Jesus sa, og trøste oss med det Jesus trøstet oss med. 
Vi synger det sammen i salmen «Måne og sol», i det tredje verset: 
«Ånden vår trøst, levende, varm 
og hellig og sterk, taler om Gud, 
bærer oss frem dag etter dag. 
Herren vår Gud vil vi takke». 

Det er mange gode salmer som hjelper oss til å forstå mer av 
Åndens virke. 

Kirka sin største oppgave er å vise oss Guds kjærlighet, slik vi 
møter den hos Jesus. Åndens varme vind hjelper oss til å ta imot 
denne gaven. Du er elsket! 

Hver gang vi feirer dåp og nattverd i kirka, ber vi Gud om å gi oss 
av sin ånd. «Send din Ånd over oss og dine gaver, så vi i tro kan ta 
imot Jesus Kristus i brødet og vinen». 

Vi kan sammenfatte Åndens virksomhet i kirka på denne måten: 
Guds hellige Ånd setter oss i stand til å bli elsket og til å elske. 

God pinsetid. 
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1. august starter Kristin Jensen i Ungdomsprosjektet i 
Rønvik menighet. Det gleder vi oss til! 

Søndag 11. august skal hun ordineres til prest i Bodø 
domkirke. Biskop og domprost har bestemt at ordi-
nasjonen skal skje i Domkirka. Denne søndagen blir 
det derfor ikke gudstjeneste i Rønvik kirke. Vi deltar 
selvfølgelig i Domkirken! 

Det vil bli satt opp kirkeskyss til Domkirka, slik at alle 
som ønsker det kan delta. 

Søndag 15. september markerer vi oppstart av Ung-
domsprosjektet i Rønvik kirke. Da skal Kristin Jensen 
innsettes i tjenesten. Stig Sunde fra NMS-U og dom-
prost Elin Vangen deltar på denne gudstjenesten. På 
denne gudstjenesten presenteres også årets konfirman-
ter fra Saltvern skole. 

Ordinasjon og oppstart 
av Ungdomsprosjekt

Tilhørighet – til familien og storfamilien, lokalsamfunnet 
og kirken som familien er medlemmer i. Barnet fødes inn 
i en sammenheng, og døpes inn i en enda større sammen-
heng.

Velsignelse – «Gud styrke deg med sin nåde» sier presten 
og legger hånden på barnets hode. Styrke til livet, aksept 
for den man er på godt og vondt og nåde i møtet med ned-
erlag. 

Trygghet – «å lære barnet å be» blir foreldrene oppfordret 
til. Et barn som vet at det kan be til Gud, i glede, sorg og 
engstelse, er aldri alene.

Hvordan?
Dåp kan bestilles på nettet, på Rønvik og Kjerringøy 
menigheters hjemmeside: http://bodo.medarbeideren.no/
dåp

Velg kirke, enten den kirken dere tilhører, eller en annen 
som dere ønsker, velg dato og  skriv inn personalia, så 
vil dere bli invitert til dåpssamling i god tid før dåpen. 
Spørsmål eller noe du ønsker å drøfte angående dåpen 
eller om dere skal velge dåp? Kontakt en av prestene, Svein 
Malmbekk, Torkel Irgens eller Hilde Fylling.

DÅP - HVORFOR
Vi takker alle dere som bidrar og har bidratt over år. Uten 
dere har vi ikke kunne hatt så rikt menighetsliv i Rønvik. 
Prosjekter som dagtilbud og storsatsingen ungdoms-
prosjekt har vært umulig å starte opp med. Ungdoms-
prosjektet har vi forpliktet oss på en egenandel kr: 30 000 i 
2019 og 100 000 i 2020.

Vi har forstått det slik at noen har prøvd å øke fasttrekket 
og ikke fått det til på nettbanken. Dette har vi sjekket ut og 
har følgende løsninger.

1. Hvis dere har avtalegiro må dere ta kontakt med daglig 
leder Monica Nilsen på mn923@kirken.no  eller øko-
nomiansvarlig, kirkekontoret Arne Didrik Fostveit  
af263@kirken.no for å be om å øke fasttrekket. Da 
endres beløpet i datasystemet. Det er avtalegiro som 
hindrer dere i å endre i nettbanken.

2. Alternativt kan dere sette inn et nytt fasttrekk på det 
dere vil betale ekstra.

Kontonummer: 1503 45 21910. Vil du gi spesielt til et  
prosjekt? Ungdomssatsing merkes: 2353 og Dagtilbudet: 
2328. Vipps 61603. Takk for ditt bidrag.

Givertjeneste
Tekst: Monica Nilsen

Foto: Bo Mathisen

Av Hilde Fylling

Oppstart trosopplæring høsten 2019
• Babysang (0-10 mnd) tirsdag 27. august kl 11:00
• Småbarnsang (1-4 år) mandag 26. august kl 17:30
• Rønvik Barnegospel (4-7 år) tirsdag 3. september kl 17:00
 med middag for påmeldte kl 16:15 på kirkestua 
• Kirkeklubben (2. og 3. klasse) torsdag 5. september kl 13:15
• Første konfirmantmøte med konfirmanter og foreldre/
 foresatte onsdag 28. august kl 18:00
• Påmelding til konfirmasjon våren 2020 gjøres via våre 
 nettsider https://kirken.no/ronvik-kjerringoy
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Kjell-Olav Fjære hedres 
for sin innsats

Vi markerte at Kjell-Olav Fjære sluttet som kirketjener, 
søndag 24. mars 2019 i Kjerringøy Kirke. Kjell-Olav 
hadde da jobbet 12 år. Han slutter ikke helt, men vil jobbe 
som vikar.

I takketalen til Kjell-Olav fra sokneprest og daglig 
leder ble han beskrevet som omgjengelig, raus, ærekjær 
og omsorgsfull, og alltid i godt humør. Han har ivaretatt 
sitt arbeid på beste måte. Han var vært med i Kjerringøy 
menighetsråd i flere perioder og har også vært represen-
tant i Bodø Kirkelig fellesråd.

Kjell-Olav har en stor familie, han er gift med «Ho 
mor» Sylvi. De har 4 barn, 4 barnebarn og 5 oldebarn. 
Det er egentlig bonde han er, men kirka har alltid betydd 
mye for han. Engasjementet går tilbake til slutten av 60 
tallet.

Det er ikke vanskelig å se at han har trivdes i  
kirketjenerjobben. Kirketjenere må kunne møte  
mennesker i forskjellige livssituasjoner på en god og 
omsorgsfull måte. Den tilbakemeldingen har vi ofte fått 
fra besøkende i møte med kirketjener. De gode møtene er 
med på å skape den kirka vi ønsker oss.

Fjære begynte som kirketjener i 2007, da var ikke 
engasjementet ment å vare så lenge. Stillingen var forsøkt 
utlyst da han var 70 år, men da ingen søkte fortsatte han. 
Kjerringøy menighet var heldig å få en kirketjener vikar i 
2018 og da var Kjell-Olav ikke sen om å forslå at de skulle 
bytte roller. Han ville ha mindre ansvar og mer fritid nå 
som han og Sylvi har flyttet til Bo-Godt.

Kjerringøy menighet er velsignet med både kirke- 
tjener og organist som bor på stedet. Det er viktig i 
arbeidet med å bygge en menighet. Det ansvaret Fjære og 
andre tar i sine roller er gull verdt for Kjerringøy Kirke.

Tekst: Monica Nilsen / Foto: Vigdis Larsen

Fra venstre Daglig leder Monica Nilsen, Kjell Olav Fjære og 
sokneprest Hilde Fylling. Foto: Ragnhild Strauman

Hva skjer - hva har hendt?

Befaring på Kjerringøy på Zahl sitt gravsted den 9.april 2019. Fra venstre: 
Nordlandsmuseet v/ Knut Mostervik, Kjerringøy menighet v/ Hilde Fylling 
og Monica Nilsen,Nordland Fylkeskommune v/ Egil Murud Bodø Kirkelig 
Fellesråd v/ Bjørn Hansen. Foto: Ida Bendiksen.

Tekst: Monica Nilsen / Foto: Ida Bendiksen

Gravstedet har i gjennom flere år forfalt og trenger ikke bare 
oppussing, men også renovering. Kjerringøy menighetsråd har 
mottatt folks misnøye over at gravstedet ikke har blitt vedlikeholdt. 
Handelsmann Zahl var faktisk den som ledet arbeidet og gav gaver 
og lån til å få reist kirken i 1883. Han sørget også for at Kjerringøy 
ble opprettet som eget prestegjeld i 1887, ga jord til prestegård, og 
et fond til Kjerringøys fattige. 

Bodø Kirkelig fellesråd fattet et vedtak 23.02.06 om at gravstedet 
skulle bevares. I ettertid er det gjort noen bedringer men grunn-
muren er årsaken til at gjerdet faller sammen.

Arbeidet med renovering startet for alvor høsten 2017 og i  
begynnelsen av 2018 ble det avholdt møte med Nordlandsmuseet 
og Kjerringøy historielag. Gravstedet er vernet og kulturminne-
avdelingen i Nordland fylkeskommune må godkjenne alt arbeid 
som skal utføres.

Etter flere forsøk fikk vi endelig til en befaring der alle parter 
kunne være tilstede. Renovering av gravstedet vil by på større 
kostnader. Den gamle muren må rives og mures opp, det store treet 
må fjernes og gjerdet må tas ned og repareres. Gjerdet er av støpe-
jern og deler vi har, må festes på, eventuelt må det lages nye deler. 
Gjerdet må sandblåses og males. Gravsteinene må pusses opp, det 
skal Nordlandsmuseet ta ansvaret for. De skal også beplante og 
vedlikeholde gravstedet for fremtiden.

Stiftelsen Zahl legat for fattige hadde en sum penger som van-
skelig lot seg bruke til det formålet det var tiltenkt. Vedtektene 
tillot kun bruk av renter og det er ikke mye i dag. Legatets leder, 
sokneprest Fylling, har sammen med styret innstilt å legge ned 
legatet. Vedtaket er nå gjort endelig fra stiftelsestilsynet. Styret i 
stiftelsen har enstemmig innstilt at resterende midler i legatet skal 
gå til å renovere Zahl sitt gravsted. 

Det er nok midler til å iverksette arbeidet med å lage ny mur. 
Dette skal Bodø Kirkelig fellesråd iverksette med planlagt oppstart 
høsten 2019. Til det resterende arbeidet må en jobbe videre med 
finansiering. Det vil kunne påbeløpe seg fra 100 000 til 300 000. 
Kirkevergen vil sammen med daglig leder jobbe videre med finan-
siering. Hvis noen vil bidra til arbeidet så kan de ta kontakt med 
menighetsråd eller daglig leder.

Vi ser alle frem til at gravstedet får oppmerksomheten den 
fortjener.

Zahl Gravsted ved 
Kjerringøy Kirke
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 Velkommen til Rønvik 
Kirkes dagtilbud  

Tekst/foto Vigdis Larsen

Da har vi hatt dagtilbud i snart 3 semestre og kan oppsum-
mere at dette har vært svært vellykket. Vi er samlet 10-14 
personer annenhver onsdag fra kl 10 til 14. De samme kom-
mer gang etter gang. Noen kommer kjørende i egen bil, 
noen blir kjørt av familie, noen går og noen blir kjørt av 
Leif Pedersen i Norsk Folkehjelp.

Vi er svært glade for samarbeidet vi har med Norsk 
folkehjelp. Det viser seg at den største hindringen for 
mange er å komme seg hit. Spesielt når det er vinter og 
glatt er det godt å bli hentet av noen. 

Helse og omsorgsarbeider Mari Grønbech er ansatt spe-
sielt for dette tilbudet og diakon Vigdis Larsen er også tilst-
ede. I tillegg har vi 5 kvinner som er frivillige og alternerer 
med å delta. 

Vi trimmer, drikker kaffe, spiller bingo og boccia, synger 
og spiser middag før vi drar hjem. Vi har plass til mange 
flere. Har du lyst å komme en dag for å se er du hjertelig 
velkommen. Vi har stengt i juli men ellers er vi her alle ons-
dager i like uker. For mer informasjon ring 47095166.

Leif Pedersen er klar til kjøring.

Her spilles det boccia. Fra venstre Nora Solaas, Brita Jensen, Anny 
Håkonsen og Oddny Svendsen.

Kororgelet er tilbake 
i kirkestua!

Tekst: Jarle Brudal / Foto Tor Solheim

Orgelet ble opprinnelig innkjøpt for å betjene den nyetablerte 
Rønvik menighet med tilhold i Rønvik interimkirke. Da 
menigheten tok i bruk nye Rønvik kirke i 1997, ble orgelet med 
på flyttelasset. De første årene sto orgelet plassert i kirkerom-
met, men ble flyttet over til kirkestua da hovedorgelet kom på 
plass i 2002. De siste årene har orgelet stått i Hunstad kirke, 
hvor det har vært brukt til å ledsage menighetssangen inntil de 
fikk sitt hovedorgel i 2018. 

Etter av orgelet ble overflødig i Hunstad kirke, startet pros-
essen med hva som skulle skje videre med instrumentet. Skulle 
man forsøke å selge instrumentet? Skulle man demontere og 
lagre det på egnet sted? Eller skulle man flytte instrumentet til-
bake til Rønvik kirke? 

Etter noe frem og tilbake, endte det med at instrumentet ble 
flyttet tilbake til Rønvik kirke nå i mai, noe jeg syns var en riktig 
avgjørelse. Nå vil orgelet fungere som øvingsinstrument, til led-
sagelse av salmesang og til bruk ved kulturelle innslag. 

Orgelet er de siste dagene blitt stemt og det er utført nødven-
dig vedlikehold. I løpet av våren vil også strømuttak bli montert 
nært instrumentet. Orgelet er bygget av det danske orgelbyg-
gerfirmaet Bruno Christensen og sønner i 1983, og har 5 stem-
mer fordelt på 1 manual og pedal. 

Mange har på ulike måter vært engasjert i denne saken, og 
mange har bidratt både i prosessen i forkant og i arbeidet med 
flyttingen. Takk til alle for engasjement og praktisk bistand! 
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Av Toril Fagerland

«Fra Torils blogg»

Gave og oppgave

Som sanger i kantoriet, får jeg ofte en 
varm takk fra folk i menigheten. Det 
er godt å få tilbakemelding på at det vi 
formidler tas imot i hjertene. 

Å være et Guds barn er både en gave 
og en oppgave. En oppgave vi skal 
fylle med himmelske gaver som vi selv 
har mottatt. Rønvik menighet er et sted 
jeg opplever at ting stort sett funker. 
Som et smurt maskineri. Uten smøring 
går maskineriet i stå. Dette skjer ikke 
av seg selv. Her tas det på alvor at vi er 
Guds gave til menigheten. 

Som seksåring begynte jeg på 
søndagsskolen. Lærerne var flinke for-
tellere. Nå har vi bibelske animasjons-
filmer. Da hadde vi flanellografen, som 
jeg elsket. Billedcollagen av Noahs ark, 
David mot Goliat, samt Jesus og disi-
plene gjorde fortellingene levende og 
lette å huske. 

Siden har jeg drømt om å reise til Det 
Hellige landet. Sist høst fikk jeg oppfylt 
drømmen. Det var som å komme hjem. 
På reisen snakket flere om at når vi 
vandret der Jesus hadde vandret for 
to tusen år siden, var det som om Han 
gikk i følge med oss. 

I Galilea besøkte vi bl.a. Magdala. En 
liten by ved Gennesaretsjøen, hvor det 
er funnet ruiner av en synagoge fra 
Jesu tid. Her levde Maria Magdalena. 
Hun slapp alt hun hadde i hendene 
for å sitte ved Mesterens føtter og lytte 
til Ordet. Her er bygd ei nydelig kirke 
med et Økumenisk møterom utsmyk-
ket med et maleri som tydelig taler om 
et møte med Mesteren. Om ei kvinne 
med stor tro. Om Mesteren som gjør de 
syke friske. Om Mesteren som merk-
er om vi bare rører ved kappen hans. 
Her møtte vi Fader Kelly. Vi satte oss 

Undertegnede ved bredden av Gennesaretsjøen, foto: Ivar Øksendal

«Som når et barn kommer hjem om kvelden og møter en vennlig favn, slik var det for meg å 
komme til Gud, jeg kjente at der hørte jeg hjemme. Der var en plass i Guds store rom, en plass 
som ventet der på meg. Og jeg kjente: Her er jeg hjemme, jeg vil være et barn i Guds hjem.»
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også ved Mesterens føtter. Med tomme 
hender. Med åpne hjerter. Vi fikk ta 
imot det levende Ordet. Vi fikk kjenne 
kraften fra Mesteren idet vi grep etter  
kappen hans. 

I møte med ei som er blind, sa Fader 
Kelly at manglende syn har spart 
henne for syn som mange besudler sitt 
sinn med. Her snakket han om begjær 
i flere betydninger. Om å se med mis-
unnelse på hva andre har. Vi vet hva 
dette innebærer i eget liv. Han ba om 
helbredelse  for oss alle. I Hans sår har 
vi mottatt legedom – også for sår skapt 
i våre sinn av det vi har tillatt oss å ta 
inn gjennom våre sanser. Han snakket 
om det å takke Gud for den Han har 

skapt oss til å være og for hva hver 
enkelt er gitt. Om å takke for livet uan-
sett alder, utseende og omstendigheter. 

Hjemme, langt fra Galilea, kjenner jeg 
fortsatt Mesterens nærvær. Han van-
drer sammen med meg i hverdagens 
utfordringer og gleder. Han vil bruke 
oss. Helt uavhengig av hva vi selv og 
verden oppfatter som brukbart. Det er 
en vidunderlig gave og en oppgave.

«Fra Ham kommer hele legemets vekst; 
det sammenføyes og holdes sammen 
av hvert støttende bånd, alt etter den 
oppgave som er tilmålt hver enkelt 
del, og slik vokser legemet og blir bygd 
opp i kjærlighet.» Ef 4,16

 «Peters fiskefangst» på Gennesaretsjøen. Foto: Toril Karin Fagerland

«Kvinnen som rørte ved Jesu kappe» i det ekumeniske møterommet i Magdala. 
foto: Toril Karin Fagerland

Forhåndsstemming
Til Kirkevalget er det anledning til å 
forhåndsstemme på:

Kirkekontoret, Bodø kirkelig Fellesråd, 
Storgata 29, 8006 Bodø i tidsrommet 
12. august til 6. september 
Hverdager: 9.00 – 14.30

I Rønvik kirke er det anledning til  å 
forhåndsstemme onsdag 28. og 
torsdag 29. august fra kl 16.00 – 20.00

Valgdagen 8. og 9. september
Valglokalene for Rønvik sokn er i 
Stordalshallen og i Nordstrandahallen.
Åpningstider:
Søndag 8. september 12.00 – 19.00
Mandag 9. september 09.00 – 21.00

Valglokale for Kjerringøy sokn er på 
Kjerringøy skole
Åpningstid: 
Mandag 9. september kl.11.00 – 18.00
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I 8 år har Rønvik menighet hatt mis-
jonsprosjekt i Egypt i samarbeid med 
Stefanusalliansen. En uke i mars fikk 
jeg muligheten til å besøke Anafora og 
biskop Thomas i Egypt på en menig-
hetstur, som Gildeskål menighet 
arrangerte. Fra Rønvik menighet del-
tok også Astrid Arnøy og Tom Solli. 
Vi fikk se pyramidene og det egyp-
tiske museet i Kairo, og vi fikk besøke 
Aleksandria og det berømte biblioteket 
som Snøhetta har tegnet. Men først og 
fremst var dette en tur for å besøke 
biskop, og bli kjent med arbeidet på 
Anafora.

ANAFORA – EN OASE I ØRKENEN
Mange fikk møte biskop Thomas og 
høre han tale i Rønvik kirke høsten 
2017. Han er biskop i den koptiske 
kirken. Det er spennende at vår 
menighet samarbeider med en kirke 
og en tradisjon som er så forskjellig 
fra vår egen. Biskop Thomas tok godt 
imot oss og brukte god tid på å samtale 
med oss.   Anafora er navnet på klos-
teranlegget som han de har bygd opp 
i utkanten av Sinai-ørkenen. Anafora 
betyr «å løfte opp». Ordet er hentet fra 
nattverdliturgien når menigheten syn-
ger: «vi løfter våre hjerter til Herren». 
Visjonen er at mennesker som kommer 
til Anafora skal bli løftet opp. «Ønsker 
du å løfte andre opp, må du møte men-
nesker der de er og lytte til dem.» 

Anafora er en oase i ørkenen. Her er 
det stille og vakkert. Kanaler med ren-
nende vann, palmer og frukttrær. Her 
har de husdyr og de dyrker sin egen 
mat. De har selvforsynt med strøm fra 
solcellepaneler. Målet er å være selv-
forsynt med det de trenger.  

ANASTASIA – ET KURSSENTER 
MED OMFATTENDE AKTIVITET
Anastasia er bygd opp som et kurs-
senter med bibliotek, møterom,  
spisesal. Her kan det bo opp til 300 
kursdeltakere. Hele året arrangeres 
det kurs for akademikere og forskere, 
for prester og biskoper, men også ung-
domsleirer for gutter og jenter der de 

får arbeidstrening, opplæring i men-
neskerettigheter og kristen tro. Nå byg-
ger de opp et traumesenter særlig for 
kvinner som har opplevd overgrep. 
Det er det stort problem i Egypt. 

Søster Marina er leder for kurs- 
senteret. På Anafora snakker de åpent 
om utfordringene i det egyptiske sam-
funnet. Men de er ikke motløse. De tror 
at det å løfte mennesker opp og utruste 
dem kan gjøre en viktig forskjell. Jeg 
kjenner en ny stolthet over at vi får 
være med å støtte dette viktige arbeidet 
økonomisk og med forbønn. Da vi tok 
avskjed, sa søster Theodora til meg: 
«Tenk på Anafora som ditt hjem! Du er 
alltid velkommen hit.» 

PÅ BESØK HOS BISKOP THOMAS I EGYPT
Tekst og foto: Svein Malmbekk
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Kandidater til kirkevalg 
08. og 09. september 2019

Rønvik menighetsråd

Nr Navn Født 

1 Margrethe Riibe 1949

2 Kristine Edvardsen 1981

3 Olav Inge Alfheim 1963

4 Gunnbjørg Tysvær 1966

5 Edvardt Nilsen 1953

6 Åse Grønvik Strand 1955

7 Ole Hjartøy 1954

8 Mari Grønbech 1985

9 Kristine Hansen 1997

10 Monica Antonsen 1967

11 Elena Valentinsdatter 
Pedersen 1968

12 Anna Karin Hansen Steinro 1964

13 Ståle Sårheim 1959

Kandidater til kirkevalg 
08. og 09. september 2019
Kjerringøy menighetsråd 

Nr Navn Født 

1 Rita Iren Andersen Nohr 1959

2 Jana Danielsen 1964

3 Ivan Pareli Sommerseth 
Henningsen 1994

4 Turid Alma Løvstrand 
Almbakk 1946

5 Per Martin Bendiksen 1954

6 Ragnhild Strauman 1964

7 Inger Elisabeth Lyngmo 1947

8 Unni Lovise Nystrand 1947

9 Lill- Marit Åsen 1974

Butikken og galleriet Øy & Ørken holder 
til i Gildeskål prestegård - der innehaver 
Torbjørg Aalborg også bor. Navnet Øy 
& Ørken er inspirert av Torbjørgs nære 
forhold til øya Sørarnøy og til ørkenland-
et Egypt. Begge disse stedene er hennes 
oaser, og inspirerer utvalget i butikken og 
galleriet. Torbjørg drar jevnlig til Kairo, 
retreatstedet Anafora i Sahara og til lokale 
produsenter. Der produseres keramikken 
som selges. Håndvevde kjøkken- og bade-
håndklær av egyptisk bomull er også blitt 
et «must» for mange Øy & Ørkenvenner i 
Gildeskål. 

Resirkulerte kjøkkenglass fra søppelbyen i 
Kairo er også etterspurt. Torbjørg arbeidet 
ca 1 1/2 år hos Moder Theresa søstrene 
i Kairo, og ble da klar over «søppel-
folkets» store innsats for søppelrydding og 

resirkulering i Kairo. Vi kjenner også «Øy 
og ørken» for sine vakre og unike engler 
og julekrybber. Disse lages i Chile i hoved-
sak av driftige enslige mødre, som på 
denne måten skaper seg et livsgrunnlag.

For tiden har også Britt Boutros Ghali en 
egenartet salgsutstilling i 2. etasje i pre-
stegården. Britt ble inspirert til å lage 
en serie dameportretter til Torbjørg, og 
bildene er til salgs i prestegården som-
meren 2019. Bildene er unike og utstråler 
livsglede og mangfold. De gjenspeiler 
Vesterålen og Kairos farger og bevegelse. 
I sommer samarbeider Øy & Ørken med 
andre aktører i Gildeskål. Deres felles gal-
leri har fått navnet Galleriet Prestegården. 
Fra Fogg kan du kjøpe strikkevarer av 
høy kvalitet. Brudanger selger ekslusive 
ansiktsoljer, Linemor selger håndlagede 
bilder og kort med gode ord, og i Jerngryte 
kan vi kjøpe kaffe og tradisjonsbakst. Øy & 
Ørken tilbyr eksotiske varer i tradisjonelle 
omgivelser. Håndlaget kunst og bruks-
gjenstander fra Egypt, Chile, Montenegro, 
Norge og selvfølgelig fra Nordland. Et sus 
av Sahara på kirkestedet, som ligger ca 3 
km fra Inndyr.

Sommeråpent daglig 17. juni – 10. august 
kl. 11-16. Åpen kafe kl. 12 – 16.

Sjekk facebooksiden øyogørken.com 
og Prestegårdsbutikken på Gildeskål 
kirkested eller kontakt Torbjørg Aalborg  
tlf 930 40 82. Ps. Grupper oppfordres til å 
ta kontakt på forhånd.

Gildeskål, «den gilde omvei»
Velkommen! 

Ta turen til Øy og Ørken!
Av Anna-Helene Johnsen

Torbjørg forbereder ugressalat – sommerens 
suksess!
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Tekst: Jon Olav Fjelldal / Foto: Hege Johansen

«Ukjent hav» inneholder tekster skrevet av Jan Olav Fjelldal, illu-
strert av Regine Elida Grimstad og med grafisk design av Magnus 
Elsbak Fjelldal Jan Olav har skrevet tekster over mange år. De fleste 
av disse er tonesatte, men står godt som rene tekster.  

Tekstene er i stor grad skrevet ut fra egne erfaringer, sier Jan Olav, og 
det var derfor utrolig spennende å be neste generasjon om bistand 
til prosjektet. Spenningen lå i hvordan «ungdommen» ville tolke 
tekstene. Både gjennom bilder, farger og hvordan totalinntrykket av 
boka ville bli. For flere år siden av kom ideen at Regine kunne illu-
strere tekstene slik at dette kunne bli ei bok, og i november 2018 ble 
prosjektet realisert. Jan Olav er fornøyd med resultatet. Det er et rent 
«familieprosjekt», siden Regine er niese og Magnus er sønn. Tekstene 
er satt sammen slik at hele boka kan gjennomføres, fra perm til perm 
som konsert, eller som enkeltstående tekster.

Jan Olav har hatt flere konserter med «Ukjent hav» og til sommeren 
står flere sommerprosjekter på Hamarøy på plakaten. I tillegg vil 
boka bli solgt på Hamsungalleriet på Tranøy. Boka gis ut på f-forlag. 
Den kan også kjøpes på nettstedet «farfarsitruse.no» - for de som   
lurer, et av diktene i boka. 

Ukjent hav 

DØPTE RØNVIK KIRKE
Jenny Sveia-Karlsen 17.03.2019
Dina Therese Fagerhaug Åsvang 30.03.2019
Birk Selnes Frantzen 30.03.2019
Pernille Ellingsen Sverdrup 30.03.2019
Phillip Alexander Finstad 21.04.2019
Martin Samuelsen 21.04.2019
Othelie Lillejord 28.04.2019
Bendik Marino Veland 28.04.2019
Håkon Nordvik Kirkesæther 05.05.2019
Johan Strømsvik Tømmerberg 12.05.2019
Elias Furnes Hansen 19.05.2019 

DØPTE I ANDRE KIRKER
BODØ DOMKIRKE  
Olai Mørch Forland 14.04.2019
Oline Marken Bjørnevaag 28.04.2019
William Myking-Sivertsen 28.04.2019
 
ELVERHØY KIRKE TROMSØ
Maia Alexandra Sæthre 17.03.2019

GRAVFERDER RØNVIK
Beatriz Haldorsen Larsstuvold 05.04.2019
Ragnhild Mathilde Bastesen Hoff 29.03.2019
Halvdan Bjørnar Bye 09.04.2019
Linda Marion Karlsen 09.04.2019
Tom Arne Bakkemo Danilov 16.04.2019
Arne Johansen 23.04.2019
Kjetil Finnseth 23.04.2019
Norveig Johanne Brekke 02.05.2019
Jens-Johan Eilertsen 03.05.2019
Terje Henning Didriksen 07.05.2019
Christopher Sverdrup Nilsen 07.05.2019
Arne Håkon Skogheim 07.05.2019
Ivar Martin Osbakk 16.05.2019
Unni Paulsen 21.05.2019

GRAVFERDER KJERRINGØY
Inger Evy Jorunn Sivertsen 23.04.2019

Slekters gang

 

Sommerlunsj
Tekst: Vigdis Larsen

Vi inviterer som vanlig til sommerlunsj alle 
onsdager i sommer fra kl 11-12. vi starter aller-
ede 5. juni og holder på ut august. Ta med 
matpakke og kom til Rønvik kirke så ordner 
vi kaffe og te. 
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- med tillit og forståelse

Vi bistår med alle detaljer ved 
begravelser og kremasjoner.

www.bodo-begravelsesbyraa.no

Tlf: 75 50 02 90
HELE DØGNET
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NATURSTEN

Gudstjenester i 
Rønvik og Kjerringøy

DØPTE RØNVIK KIRKE
Jenny Sveia-Karlsen 17.03.2019
Dina Therese Fagerhaug Åsvang 30.03.2019
Birk Selnes Frantzen 30.03.2019
Pernille Ellingsen Sverdrup 30.03.2019
Phillip Alexander Finstad 21.04.2019
Martin Samuelsen 21.04.2019
Othelie Lillejord 28.04.2019
Bendik Marino Veland 28.04.2019
Håkon Nordvik Kirkesæther 05.05.2019
Johan Strømsvik Tømmerberg 12.05.2019
Elias Furnes Hansen 19.05.2019 

DØPTE I ANDRE KIRKER
BODØ DOMKIRKE  
Olai Mørch Forland 14.04.2019
Oline Marken Bjørnevaag 28.04.2019
William Myking-Sivertsen 28.04.2019
 
ELVERHØY KIRKE TROMSØ
Maia Alexandra Sæthre 17.03.2019

GRAVFERDER RØNVIK
Beatriz Haldorsen Larsstuvold 05.04.2019
Ragnhild Mathilde Bastesen Hoff 29.03.2019
Halvdan Bjørnar Bye 09.04.2019
Linda Marion Karlsen 09.04.2019
Tom Arne Bakkemo Danilov 16.04.2019
Arne Johansen 23.04.2019
Kjetil Finnseth 23.04.2019
Norveig Johanne Brekke 02.05.2019
Jens-Johan Eilertsen 03.05.2019
Terje Henning Didriksen 07.05.2019
Christopher Sverdrup Nilsen 07.05.2019
Arne Håkon Skogheim 07.05.2019
Ivar Martin Osbakk 16.05.2019
Unni Paulsen 21.05.2019

GRAVFERDER KJERRINGØY
Inger Evy Jorunn Sivertsen 23.04.2019

RØNVIK KIRKE
Søndag 9. juni kl 11 (1.pinsedag): 
Høytidsgudstjeneste v/ Malmbekk. 
Avskjed med kateket Sølvi Malmbekk.

Mandag 10. juni kl 11 (2. pinsedag): 
Fellesgudstjeneste i Bodin kirke. 
Kirkevandring fra Maskinisten kl 09.

16. juni kl 11 (Treenighetssøndag): 
Høymesse v/ T. Irgens.

23. juni kl 11 (2.s. i treenighetstiden): 
Høymesse v/ T. Irgens.

30. juni kl 11 (3.s.i treenighetstiden): 
Høymesse v/O. Eidner

7. juli kl 11 (4.s.i treenighetstiden): 
Høymesse v/ T. Irgens.

14. juli kl 11 (5.s.i treenighetstiden): 
Høymesse v/ stud.teol. Anders 
Nordvik.

21. juli kl 11 (Aposteldagen): 
Høymesse v/ Malmbekk.

28. juli kl 11 (7.s.i treenighetstiden): 
Høymesse v/ Malmbekk.

4. august kl 11 (8.s.i treenighetstiden): 
Høymesse v/ Fylling.

11. august kl 11 (9.s.i treenighetstiden): 
Høymesse i Domkirken. Ordinasjon av 
Ungdomsprest Kristin Jensen. Ingen 
gudstjeneste i Rønvik kirke. 

18. august kl 11 (10.s.i treenighets-
tiden): Høymesse v/ Kristin Jensen.

25. august kl 11 (11.s.i treenighets-
tiden): Høymesse v/ T. Irgens.

1. september kl 11 (12.s.i treenighets-
tiden): Høymesse v/ Malmbekk.

8. september kl 11 (13.s.i treenighets-
tiden): Høymesse v/ Fylling.  

KJERRINGØY KIRKE / BO-GODT
Søndag 9. juni kl 11 (1.pinsedag): 
Høytidsgudstjeneste v/ T. Irgens.

Torsdag 13. juni kl 11.30: 
Nattverdgudstjeneste på Bo-Godt 
v/ H. Fylling.

Søndag 14. juli kl 11 (5.s.i treenighet-
stiden): Høymesse v/ Malmbekk. 
50-årskonfirmasjon.

Søndag 4. august kl 17 (8.s.i 
treenighetstiden): Friluftsgudstjenesten 
Kjerringøy handelsted v/ Fylling.

Torsdag 8. august kl 11.30: 
Nattverdgudstjeneste på Bo-Godt 
v/ H. Fylling.

Torsdag 12. september kl 11.30: 
Nattverdgudstjeneste på Bo-Godt 
v/ H. Fylling.

Konfirmasjon

2019
Helgen 4. og 5. mai og helgen 
11. og 12. mai var det konfir-
masjon i Rønvik kirke. I alt ble 
96 ungdommer konfirmert 
i Rønvik kirke denne våren. 
Det var til sammen seks kon-
firmasjonsgudstjenester. Sølvi 
som har vært konfirmantleder 
i Rønvik kirke i 25 år, konfir-
merte sine siste konfirman-
ter søndag 5. mai i strålende 
vårvær.  



Forretningstrykk AS

Tur til Strøksnes
Tekst: Vigdis Larsen 

Onsdag 22. mai dro 44 forventningsfulle pensjonister til Strøksnes for å besøke Bjørklund 
gård som drives av Borghild Wingan. Her produserer hun jordbær og bringebær for selvplukk 
i tonnevis. Fantastisk for oss alle i det fine været å se den flotte gården og imponerende å få 
høre om produksjonen. Vi fikk nydelig kjøttsuppe og bringebærdessert servert i fjøsen. 

Borghild Wingan gir oss detaljene om beskjæring og vanning av de 
4000 bringebærplantene. Foto Vigdis Larsen

Her får vi bringebærsaft servert i saustakken: Fra venstre: Janny 
Christensen, Ingeborg Nymo, Mary Jakobsen, Kitty Hansen, Ruth 
Tverbakk og Inger Marie Berg. Foto Knut Jørgen Olsen

Fra v. Odd Stemland, Elisabet Torkelsen, Marit Elvik, Eva Stemland og 
Hilda Hestekker. Foto: Vigdis Larsen

 

Lyst til å synge i kor?
Liker du å synge salmer og kormusikk, da kan Rønvik 
kantori være noe for deg! 

Rønvik kantori er menighetens kor for voksne. Vi har 
fra høsten av behov for flere sangere, både kvinner 
og menn. Det er ingen krav om noteferdigheter eller 
tidligere korerfaring.

Ta gjerne kontakt med kantor Jarle Brudal 
(jb737@kirken.no) om du har lyst til å synge i vårt kor.

ÅRETS 
fasteaksjon
Tekst: Vigdis Larsen

Vi takker alle i Rønvikområdet 
for alle bidrag til Kirkens Nødhjelp 
under fasteaksjonen tirsdag 9. april. 

Konfirmantene gikk med bøsser og 
samlet inn kr 64 608,-.


