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Høsten har unektelig gjort sitt inntog her nord. Skogen stråler i klare farger, tem-
peraturen har dalt, og vind og vær kjennes. Og dagene er begynt å bli kortere. 
Jeg kjente det godt her en dag, da jeg var på tur opp Bestefarvarden fra Kvalvika. 
Det var utpå ettermiddagen, og allerede da jeg begynte på stien oppover fjellet, var 
solen på vei til å gå ned. Men himmelen var enda klar og lys, så jeg tok sjansen på å 
rekke både ut og hjem i tide.  

Underveis fulgte jeg nøye med på lyset. Hvor langt kunne jeg se nå? Var stjern-
ene kommet fram? Klarte jeg å se stien mellom skyggene? 

I nord stod Mjellefjellene og Kjerringøy som knivskarpe fiolette tinder. I havet 
strålte Lofotveggen lyserød, med Landegode i mørk silhuett. I sør lå byen, opplyst 
av gatelykter, foran øyene. 

På himmelen beveget mørket seg sakte men sikkert fra nord til sør. Gradvis vant 
det fram på den lyse himmelen. Det var som om lyset ble tvunget ned i havet. Som 
om mørket spiste av dagen, som Kari Bremnes synger. 

Og jeg undrer meg over hvordan vi, år etter år, klarer å gå mørketida i møte, vel 
vitende om at mørket kommer og spiser av dagene våre. Hva gir oss mot til å stå i 
det?

Er det vissheten om at det alltid blir vår igjen, på andre sida? Eller gleden over 
nordlyset og stjernene i mørket? Eller fellesskapet når vi står han av i sammen? 

Et eller annet sted tror jeg det må handle om håp. For håp er jo nettopp troen på 
at det nok skal gå, tross alt. At vi har noe godt i vente. At lyset ikke er tapt, selv om 
det er borte for en tid. 

Håp er det som bor dypt i oss og ligger på vent, helt til den dagen livet virkelig 
utfordrer. Da er det håpet som med lav stemme hvisker oss i øret: Det skal nok gå. 
Følg med på lyset, så rekker du både ut og hjem i tide. 

Når mørket kommer krypende 
Av Maja Leonora Skålvold

Andakt

Velkommen alle nye konfirmanter! 
Av Sølvi Malmbekk

I høst har 98 konfirmanter startet på konfirmantåret i Rønvik kirke. Det er veldig 
hyggelig å møte dem alle!

Tre søndager i høst blir de presentert i gudstjenesten. Foreldre og konfirmanter 
møter en time før gudstjenesten for å øve og lære litt om gudstjenesten og natt-
verden.

Vi inviterte også til foreldremøte 3. oktober der aktuelle tema ble tatt opp. Det gis 
også tilbud om samtalegrupper for konfirmantforeldre. 

I flere år har vi hatt gruppevalgene idrett, friluft, musikal og film/ kulturgruppe. 
Friluftsgruppa drar på tur til Saltfjellet til vinteren. Idrettsgruppene møtes to lør-
dager i idrettshall sammen med konfirmanter fra Domkirken og Saltstraumen, og 
har i tillegg noe tid i gymsalen på Rønvik skole. Musikalkonfirmantene møter også 
konfirmanter fra hele byen for å sette sammen en musikalkveld. Film - og kultur-
gruppa bruker film som utgangspunkt for samtale og refleksjon. 

Alle konfirmantene deltar på gudstjenester og har selvsagt undervisning 
med tema fra bibel og vår kristne tro. 1. februar møtes alle konfirmantene i Bodø  
spektrum til storsamling (Bynatta) med masse program. 

Konfirmasjonsdatoene er 4. og 5. mai og 11. og 12. mai 2019 i Rønvik kirke.

Linn Marit Daljord Knutsen
- Kateket
lk444@kirken.no
tlf. 48 89 53 54

«For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.» 
Salme 36,10
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Av Margrethe Riibe

Bakgrunnen er at menighetsrådet har inngått en avtale 
med NMS om et ungdomsprosjekt der vi nå har tilsatt en 
prest knyttet til Rønvik menighet. Å sette i verk et ung-
domsprosjekt i 2018 fordrer trolig et nytt syn på misjon 
lokalt og globalt.  Trenger vi misjon i dagens velorganiserte 
samfunn i en verden med alle de store hjelpeorganisa-
sjonene som trer støttende til når nød og krisesituasjoner 
inntrer?

De fleste av oss har kanskje en nokså gammel og fast-
grodd oppfatning av hva misjon er. Vi er oppvokst med 
beundring av alle disse flotte, sterke kvinner og menn som 
forlot Norge for å hjelpe andre mennesker i fjerne land vi 
knapt hadde hørt om.  Her hjemme ble det opprettet barne-
foreninger og kvinneforeninger som samlet inn penger 
for å støtte misjonærene i deres trosopplæring og i deres 
humanitære arbeid. 

Kirkemøtet i 2012 behandlet temaet misjon og en ny teolo-
gisk tenkning om misjon. I en artikkel fra Mellomkirkelig 
råd heter det: Misjon uttrykker noe dynamisk og grense-
sprengende. Kirken skal være oppsøkende. På tvers av 
geografiske, religiøse, kulturelle, sosiale og generasjons-
messige grenser skal kirken dele tro og liv. Budskapet  
rommer syndstilgivelse og frelse, diakoni og helbredelse, 
rettferdighet og forsoning. Kirken skal også være inviter-
ende; den skal åpne sitt fellesskap for mennesker, grupper 
og kulturer som står utenfor. 

Både kirkemøtet og mellomkirkelig råd skriver mye om 
hva misjon kan romme.  Hva mener du som kirkemedlem 
og hva mener Rønvik menighet om misjon i 2018? Vi er 
engasjert i misjonsprosjekt i Egypt, Kamerun og Rønvik. 
Hvordan kan misjon arte seg i menigheten, nasjonalt 
og globalt? Det blir viktige diskusjoner å ta i tiden som  
kommer.

Menighetsrådets 
hjørne

Hva ligger i ordet misjon i 2018, og hvilken plass 
skal misjon ha i Rønvik menighet? På engelsk 
betyr ordet «mission» oppdrag.  Hva man som 
enkeltmedlem og menighet legger i begrepet  
misjon var et sentralt tema på møtet i menighets-
rådet i september.  Denne diskusjonen ønsker vi at 
hele menigheten kan ta del i. 

Arr: MISJONSGRUPPA I RØNVIKKjolefest!

Kjolefest 
Lørdag 1. desember kl. 10.00 – 15.00

Av Berit Sivertsen Sørvig

Vi mobiliserer for å styrke økonomien til NMS sitt ung-
domsprosjekt i Bodø. Ungdomssatsingen i Bodø er en 
gladsatsing, som vi ønsker skal inspirere voksne i alle 
aldre. Den nye ungdomspresten er ansatt og vil ha kontor i 
Rønvik kirke. Aktiviteten vil merkes i menighetene i Bodø!
Vi er en gruppe damer som har tilknytning til misjon og til 
menighetene i domprostiet. Nå har vi lyst til å bidra med 
Kjolefest ved starten av adventstiden. Før lørdag 1. desem-
ber ber vi damer søke i sine klesskap og ta pene kjoler og 
andre klær, sko og tilbehør til Rønvik kirke. Her selger vi 
kjolene for denne gode saken. Vi gleder oss over å at du 
eller jeg finner noe som noen andre vil kjøpe. Kafé og prat 
hører med. 

Innlevering
Klær leveres i Rønvik kirke mandag 26.11 til fredag 30.11  
mellom kl. 08.00 og 15.30 og torsdag 29.11. kl. 17.00-19.00.

Navn og telefonnummer noteres til alle som leverer. Alle 
klærne blir merket med et nummer tilhørende den som 
leverer klærne. Lørdag 1.12. kl. 15.00 må alle som har levert 
klær hente egne klær som ikke er solgt. Klær som ikke blir 
hentet leveres til Fretex. 

Hjertelig velkommen til et felles løft for NMS sin ung-
domssatsing i Bodø. 
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Dette skjer i trosopplæringen 
i Rønvik kirke i høst

4-års bok: Alle barn som bor i Rønvik og fyller 4 år i løpet av 2018 
inviteres til å få 4-års bok lørdag 10. nov. kl. 13, eller søndag 18. 
nov. kl. 11. Vi sender ut invitasjon i posten. Skulle det ikke passe, 
så ta gjerne kontakt for å motta boken ved andre anledninger. 

Lys våken: Arrangement med overnatting i kirka for 11 åringer fra 
24. til 25. nov. Vi møtes kl. 15 på lørdag. Vi synger, danser, baker,  
former, lager adventskalender til en venn, går på tur og tenner bål 
og feirer gudstjeneste på søndag der vi viser frem noe av det vi 
har gjort i løpet av døgnet. De som deltar får t-skjorte og sitt eget 
Ny-testamente. Invitasjonen kommer i posten til alle døpte og 
de vi har oversikt over. Får du ikke invitasjon – meld deg på hos 
en av kateketene i Rønvik. Man kan også delta uten å overnatte. 
Gratis arrangement.

Rønvik barnegospel øver hver tirsdag kl. 17-18 i kirkerommet.  
Dette er et tilbud for barn i alderen 4-7 år. Vi serverer middag 
før øvelsen (kl. 16.15). Vi trenger påmelding til middagen, send 
sms til kateket Linn Marit D. Knutsen. Småbarnssang er et tilbud 
for barn i alderen 1-3 år, og foregår annenhver mandag (partalls-
uker) kl. 17.30-19.00 i undervisningsrommet i kjelleren på kirka. 
Vi synger, hopper og spretter. Vi tenner lys i kirkerommet, og 
spiser kveldsmat sammen til slutt. 

Babysang er for hjemmeværende med små barn opp til ca 1 års 
alder. Vi er nå i gang med høstens første babysangkurs. Det er 
Sandra Persson som leder kurset. Nytt kurs starter opp igjen over 
nyttår med Linn Marit D. Knutsen. Det er påmelding til kurset og 
koster 500 kr for ca 10 ganger. Det blir tilbud om drop-in baby-
sang etter kursslutt. 

TrosopplæringDagtilbud i Rønvik menighet
Av Vigdis Larsen

Vi har driftet et dagtilbud annenhver onsdag fra 10-14 
i Rønvik kirke siden januar i år. 8-10 personer møtes til 
høytlesing, trim, bingo, middag og god prat. Det koster kr 
200 hver gang. Se menighetens hjemmeside https://kirken.
no/ronvik-kjerringoy for artikkel om dagtilbudet. Ta kon-
takt med diakon Vigdis Larsen 47095166 om du vil komme 
en dag. 

Fra venstre: Anna-Helene Johnsen, Irma Neef, Monica Nilsen, Vigdis 
Larsen, Jostein Myrbostad og Kristin Myrvold. 

Medarbeidersamling 
Tekst: Vigdis Larsen - foto: Trond Aartun

Bispedømmets medarbeidersamling ble arrangert på Mo 
21.-23. september. 2 ansatte og 4 frivillige hadde fine dag-
er med foredrag, salmekveld, gudstjeneste og seminarer. 
Samlingen holdes ulike plasser hvert annet år og samlet i år 
over 70 personer fra menigheter i Sør Hålogaland. Temaet 
var «Velsigna band som bind».

Venter du på invitasjon til dåp?
Ny lov om folkeregistrering trådte i kraft 1. oktober  
2017. Endringen som får størst konsekvenser, er at Den 
norske kirke ikke lenger vil få informasjon om en persons  
familierelasjoner. Uten tilgang til disse familierelasjo-
nene blir det ikke mulig å vite hvilke  nyfødte barn som har 
foreldre som er medlem av Den norske kirke. Resultatet 
er rett og slett at vi ikke kan sende ut invitasjon  
til dåp. Alle som skal døpe sine barn må gå inn på nett-
siden til Den norske kirke for elektronisk påmelding 
eller ta direkte kontakt med den lokale kirken.

I Bodø kan du også ta kontakt med Bodø Kirkelige 
Fellesråd på telefon: 755 00 300. Her vil du bli guidet 
videre.
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Hva skjer- hva har hendt?

Kristin Jenssen 
er tilsatt som 
Ungdomsprest

Rønvik menighetsråd tilsatte i september 
Kristin Jenssen i en 4-årig prosjektstillingen 
som Ungdomsprest.

Kristin studerer teologi på Menighetsfakultetet 
i Oslo, og holder på med siste året av studi-
ene. Hun vil være klar til å starte i stillingen 
sommeren 2019.  

Kristin er godt kjent i Bodø og i Rønvik 
menighet. Hun var konfirmant i Rønvik kirke, 
og hun er oppvokst på Norsia. Noen har kan-
skje møtt henne som prestevikar i Bodø de 
siste somrene. Hennes lokale forankring og 
kjennskap til menighetene tror vi kan bli en 
viktig ressurs for det ungdomsprosjektet hun 
skal lede. 

Rønvik menighetsråd gleder seg over at 
Kristin har takket ja til stillingen, og at vi nå 
er kommet ett viktig skritt videre mot opp-
start av et spennende prosjekt.  Prosjektet er et 
samarbeid mellom NMS og Rønvik menighet.
«Tusen takk for tilliten dere viser meg», skriver  
Kristin i en mail til menighetsrådet. «Jeg ser 
fram til neste år, og gleder meg til å bli en del 
av staben i Rønvik.»

Kirkespeilet gratulerer Kristin Jenssen med 
stilingen, og oppfordrer menigheten til å be 
for henne og for ungdomsprosjektet hun skal 
lede.

Konserter i Rønvik kirke
Søndag 18. november kl 19.00
Song of the Universal er tittelen på konserten med 
Bodø Orkesterforening og damekoret Kalliope denne 
kvelden. Tittelen er hentet fra hovedverket som frem-
føres, et verk skrevet av den norske komponisten Ola 
Gjeilo, som har latt seg inspirere av den amerikanske 
poet Walt Whitman. 

Gjeilo skriver i innledningen til verket at han inspir-
eres av Whitmans «… uendelige optimisme, og hans 
overstrømmende og urokkelige tillit til vår dype med-
menneskelighet, dette sett gjennom en prisme av et 
stort, varmt, bankende hjerte». 

Vi får også høre Gjeilos «Tundra», et stykke som er 
skrevet ut fra hans erindringer og opplevelser i den 
vakre norske naturen. Det øvrige programmet består 
av skandinaviske folketoner og fortellinger fra vår 
egen kulturarv. 

Billetter kan kjøpes ved inngangen. 
Arr. Kalliope

Onsdag 28. november kl 18.00
Damekoret Korrækte damer, med sin dirigent Berit 
Almli Pedersen, inviterer til stemningsfull julekon-
sert denne kvelden. Sammen med seg har de artistene 
Chris Medina og Eirik Næss, samt pianistene Lars 
Støvland og Sveinar Aase. De byr på tradisjonelle jule-
sanger, men også nye og spennende produksjoner. 

Chris Medina ble verdenskjent da han deltok i 
American Idol med sangen «What Are Words». Denne 
sangen vil også bli fremført under konserten i Rønvik 
kirke.
 
Voksne kr 325 / Barn under 16 år kr 175 
Billetter selges på Tikkio.com. 
Arr. Korrækte damer

Av Svein Malmbekk 

Lyst til å synge i kirkekor?
Rønvik kantori har startet en ny sesong og har i 
høst ledige plasser for mannlige sangere. Hvis du 
er glad i kormusikk, liker å synge salmer og i til-
legg 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. 
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Kirkespeilet har snakket med Ove Kjelling. Han var 50-årskonfirmant i Kjerringøy kirke søndag 
8. juli. Det spesielle var at han også deltok som prest og prekte på denne gudstjenesten. 

Ove Kjelling ble ordinert til prest sommeren 1980. Han er den eneste som er blitt ordinert til prest 
i Kjerringøy kirke. Ove og tvillingsøsteren Marit, vokste opp i Brennsund.

Sett av Gud

Hvordan var det for en ungdom fra Brennsund å være konfirmant på 
Kjerringøy?

Vi var jo vant med å bo borte – hele sjuende klasse og fram-
haldsskolen gikk vi på skolen på Leines – så det var bare å  
tilpasse seg og bli med på nye og spennende ting! Det var den 
ene siden av saken, men det var nok en viss heimlengsel også. 

Deltok dere fra Brennsund ofte på 
gudstjeneste i Kjerringøy kirke? 

Egentlig ikke så ofte. Konfir-
masjonsskolen varte i 3 uker, og 
vi fikk til og med fri for å dra 
heim til Brennsund ei helg da 
de andre skulle møte til guds-
tjeneste. Folk fra Brennsund 
dro til kirka kanskje én eller to 
ganger om sommeren. Men det 
var mye radiogudstjeneste i min 
oppvekst. 

Hva betydde konfirmasjonstiden 
for deg? Er det noen sammenheng 
mellom konfirmasjonstiden og det 
at du studerte teologi og ble prest? 
Hvordan husker du ordinasjons-
dagen din sommeren 1980?

Konfirmasjonstiden ble ganske 
viktig for meg. Det er særlig 
to ting som har brent seg fast. 
Torleif Bjartli, som var vår kon-
firmasjonsprest, fortalte noe 
interessant om bønn, at han gikk 
på gata i Oslo og ba. Det ga meg 
et nytt perspektiv. Det andre 
var egentlig en ganske uartig 
opplevelse. En dag skjedde det 
noe som gjorde at han ble sint 
på oss. Så han sendte oss rett og 
slett heim. Neste dag ba han om 
unnskyldning. Det var stort av han! Det gjorde inntrykk.

Ordinasjonsdagen, 22. juni 1980 tenker jeg ofte på. Det var fint 
med alle fra familien som kom, fint med bygdefolket som møtte 
fram. Det var også en fin godværsdag – som konfirmasjons-
dagen i 1968. Og jeg syns nok også at Vårherres melding til 

meg var av samme slag – at det var en varme i det. Men det var  
sterkt å få lov til å være i Kjerringøy kirke nå i sommer. Stå der 
i koret, rett ved døpefonten. Og da var det ikke konfirmasjons-
dagen som ble viktigst, og ordinasjonsdagen blekna også. Det 
var dåpsdagen som plutselig slo ned i meg og fikk betydning. 
Og jeg måtte bare si til meg selv og alle som var tilstede: Jeg var 
sett av Gud allerede da, for 65 år siden! 

Du har vært sokneprest på 
Andenes, i Saltstraumen, og prost 
på Trondenes i mange år. Hva gjør 
du nå? Hvordan har et langt liv 
som prest vært for deg?

Akkurat nå er jeg seniorprest i 
Senja prosti, og dette året skal 
jeg fungere som sokneprest i 
Dyrøy. Selv om det også har 
vært noen tøffe tak opp gjen-
nom arbeidslivet, syns jeg – 
samlet sett – at jeg har valgt 
verdens fineste yrke! Å møte 
mennesker i noen av deres 
såreste eller gladeste stunder, 
i gravferd eller til barnedåp, er 
veldig meningsfullt. Emmanuel 
Levinas sier at «å møte et men-
neske, er å holdes våken av en 
gåte».  Og samtidig som det er 
et møte med et medmenneske, 
er det også et møte med Gud. 
Jeg slutter aldri å forundre meg 
over disse møtene og hva de 
gjør med meg. 

Det skjer store endringer, også i 
kirka. Hva tenker du om kirkas 
betydning på Kjerringøy og i vårt 
land i tiden framover? 

Ja, det blir spennende å se 
hvordan den nye kirkeordningen vil utvikle seg. Men jeg er  
sikker på at kirka fortsatt vil komme til å få betydning. I et lite 
lokalsamfunn er kirka veldig viktig. Det ser jeg her i Dyrøy. 
Det er også mange som i det daglige ikke oppsøker bedehus og 
kirke, men som har en dyp kjærlighet til både kirka og Vårherre 
når det kommer til stykket. 

50-årskonfirmanter Kjerringøy kirke 8, juli 2018.
 Fra venstre: Ove Kjelling, Marit Kjelling, Ellinor Ann Henriksen og 
sokneprest Svein Malmbekk. Foto: Kirstin Kjelling
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Kulturlivet på 
Kjerringøy blomstrer 

Av Monica Nilsen

I vår og i høst har Bedriftsidretten i 
Bodø igjen arrangert løpskarusellen 
Gampen. Dette er et fint knippe løp, 
12 tilsammen, rundtomkring på 
Bodøs veier og stier, fra toppen av 
Keiservarden til innerst i Hopen. Man 
kan velge å betale for deltakelse på 
alle løpene for 850 kroner, eller løpe 
enkeltløp, med en stykkpris på 175 
kroner. 

Jeg har i år vært med for første gang. 
Med startnummer på brystet har jeg 
jeg gått i konkurranse mot sykepleie-
kollegaer, meg selv, daglig leder i 
menigheten vår Monica og en sprek 
nabo.  Jeg gjennomførte tilsammen syv 
løp og er strålende fornøyd med det. 
Været har stort sett vært strålende, og 
byen og marka har vist seg fra nydeli-
ge sider. 

Og hva kan du vinne? Dersom du 
har gjennomført minst 7 av de totalt 
12 løpene, er du med i trekningen av 
flotte premier.

Jeg våger å påstå: - ikke engang den 
blankeste pokal kan sammenlignes 
med gevinsten av regelmessige turer i 

nærmiljøets natur. Og jeg snakker nok 
på vegne av alle, det er jo gammelt 
nytt: fysisk aktivitet og frisk luft i kom-
binasjon gjør mirakler. Den fysiske  
helsen bedres ved at hjertet pumper 
mer effektivt, ledd smøres og lungene 
rommer mer. Den psykiske helsen 
profiterer på at tunge funderinger 
erstattes med konsentrerte tanker om 
steg og terreng, og nerver på en start-
strek presser vekk bekymringer rundt 
prestasjoner på jobb og i hjemmet.

Høsten har allerede blåst oss overende 
her i Bodø. I tillegg til å være vakker 
og klar, er årstiden vi er inne i ganske 
skarp og ihvertfall mørk. Dette er der-
for IKKE sesongen for å bare krype inn 
under pleddene inne. Nå er det tid for 
høy puls med en god venn, røde neser,  
dugg på briller og våte joggesko. 
Belønningen er lykkehormoner og en 
varm dusj. 

De syv onsdagene jeg sikkerhetsnålet 
startnummeret mitt på trøya, var jeg 
sikker på at jeg først vil tenke stakkar 
meg, stakkar meg, stakkar meg. Men 
etter hvert ble det heldige meg, heldige  
meg, heldige meg. 

Hva i hampen er Gampen?
Av Benedikte Havig Os, medlem i Rønvik menighetsråd

Torsdag 20. september fikk vi opp-
leve en kulturbegivenhet av de store i 
Kjerringøy kirke. Familiesang er blitt 
en årlig tradisjon, som del av trosopp-
læringsreformen til Den norske kirke. 

I år deltok kulturskolen sine elever ved 
Kjerringøy skole under ledelse av Rita 
Nohr. Vi fikk høre sjarmerende sang-
opptredener av unge, dyktige solister. 
Deres prestasjoner ga publikum frys-
ninger, og ble rett og slett en flott opp-
levelse!

Kulturlivet på Kjerringøy blomstrer  
og bringer håp til fremtiden. Organist 
Per Martin Bendiksen har fylt 
Kjerringøy Kirke med nydelig orgel-
spill gjennom 30 år. Det musikalske 
ble krydret ved at Ragnhild Strauman 
akkompagnerte solistene på flygel. 
Flygelet er med å gjøre kirken attraktiv 
som kulturarena og gi muligheter til 
musikalske utskeielser. 

TV-aksjonen søndag 21. oktober går i 
år til Kirkens Bymisjon. Inger Johanne 
Lindal, nestleder i Kirkens Bymisjon 
i Bodø, var tilstede og informerte om 
deres arbeid, og hun oppfordret alle til 
å melde seg som bøssebærere. 

Som vanlig avsluttet vi familiesangen  
med vafler, kaffe og saft. Men de 54 
fremmøtte måtte være med å synge for  
å gjøre seg fortjent til vafler, ifølge 
sokneprest Fylling.

Så dro alle hjem til sitt, en opplevelse 
rikere.

 Foto: Eva Nohr Foto: Greta Larsen
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Av Anna-Helene Johnsen

25 år i tjeneste i Rønvik menighet
Intervju med Sølvi Helene Malmbekk 

Sølvi Malmbekk er kateket i Rønvik 
menighet. Hun har stått i denne tjen-
esten i 25 år. Kirkespeilet vil gratulere 
og takke, og vil gjerne ha en prat med 
Sølvi.

Kan du først fortelle litt om veien 
fram til kirkelig tjeneste som kateket?

Jeg har vel alltid vært en kirkelærer. 
Min far var søndagsskolelærer og vi 
var med i Bodin kirke hele oppveksten.  
Ganske tidlig ble også jeg søndags-
skolelærer. Jeg bestemte meg for å bli 
lærer, og ble etter hvert adjunkt med 
fagene kristendom og småskolepe-
dagogikk i tillegg til lærerskolen. Så 
giftet jeg meg med en prest. Svein og 
jeg har vært sammen siden gymnas-
årene og visste at vi ville bo og jobbe 
her nord.

Jeg har alltid drevet med frivillig 
menighetsarbeid. Da vi flyttet tilbake 
til Bodø hvor vi begge har røtter, var 
det ingen ledige lærerstillinger, men 
derimot en ledig kateketstilling i 
Rønvik menighet. Jeg var eneste søker 
og begynte i jobben i august i 1993. 

Jeg ble vigslet til kateket av biskop 
Øystein Larsen i 1995 etter noe  
kirkelig etterutdanning, det var veldig 
sterkt og høytidelig. 

Hvilke arbeidsoppgaver har en kateket 
i kirka?

Kateketen er kirkelærer med ansvar 
for trosopplæring. Det vil i hoved-
sak dreie seg om konfirmantunder- 
visning for 14-15 åringer. Det spesielle 
med jobben er at det kommer ca 100 
nye konfirmanter hvert eneste år som 
skal ha undervisning og opplevelser 
i kirken. Spennende og utfordrende. 
Men alle aldersgrupper har en lov-
festet rett til å få delta i det vi kaller 
trosopplæring i sin kirke. Samarbeid 
med skoler og barnehager, når de 
ønsker det, er også en del av jobben. 
Skolegudstjenester, barnehagesam- 
linger og forberedelse av familieguds-
tjenester er viktige sider av jobben.

25 år i tjeneste i kirka er lenge. Kan 
du si litt om hva som er drivkraften / 

motivasjonen til å være i denne tjen-
esten?

Jeg tenkte nok ikke 25 år fremover den 
gangen. Jeg har blitt i jobben fordi jeg 
trives her i kirken. Jeg liker veldig godt 
å formidle, ikke minst fortellingene fra 
Bibelen. Og i kirken får jeg jo gjøre det 
som en del av jobben min. Det er jo et 
privilegium å kunne jobbe med det 
man tror på! Og så fikk vi jo ny kirke. 
Det var fantastisk! Jeg elsker kirke-
rommet og utsmykkingen og har stor 
glede av å formidle hva rommet har 
av skatter. Og kirkeårets farger, faste 
bibeltekster og salmer gir stadig ny 
inspirasjon, år etter år! Gode kolleger 
og menneskene som bor her og bruker 
kirken gjør det godt å gå på jobb. 

Er det noe som særlig har endret seg 
gjennom disse årene?

Første høsten, i 1993, bestemte Kirke-
møtet at barn, små og store, kunne 
få delta i nattverden og ta imot Guds 
gaver, - det var en viktig hendelse i 
norsk kirkehistorie. Ingen aldersgrense! 
Det setter jeg veldig stor pris på. 

Så kom trosopplæringsreformen, 
vedtatt av Stortinget i 2003. Kirken 
skal sammen med foreldrene stå for 
opplæringen og sørge for at medlem-
mene får et tilbud fra vugge til grav. 

Det har blant annet ført med seg baby-
sang, som nok er det mest spesielle 
tiltaket de siste årene. Konfirmasjon 
handler ikke så mye om kunnskap  
lenger, men om bekreftelse, velsign-
else og deltagelse. Trosopplæring og 
konfirmasjon i kirken er for alle, på 
samme måte som at alle barn inklu-
deres i skolen i sitt nærmiljø. Dette er 
spennende å jobbe med.

Og så er gudstjenestereformen  
viktig! Barn og unge, voksne og eldre, 
alle kan få være med å prege guds- 
tjenestene i sin lokale kirke. Tekst-
lesere, dåpsverter, medhjelpere under 
nattverden, medliturger, de som dra-
matiserer tekst, kirkeverter, sangere  
og musikere, kirketjener, prest, diakon 
og kateket, alle er vi medarbeidere i 
gudstjenestefeiringen. 

Er det gleder du særlig ønsker å trekke 
fram? 

Samlingene med barnehagene før jul 
der vi dramatiserer juleevangeliet er 
alltid veldig gøy. I minst 40 år har jeg 
drevet med julespill, - med krybbe og 
Jesusbarn, engler og hyrder, Josef og 
Maria. 

Og så har det vært gledelig å møte 
konfirmantene hvert år! De er fine 
ungdommer!

Vi gleder oss over at vi skal få en 
ny videregående skole som nærmeste 
nabo til kirken. Kanskje kan det være 
med på å skape et enda mer spenn-
ende miljø der kirken kan bidra, også 
etter konfirmasjonen. Livsmestring og 
fellesskap, mot og håp for fremtiden 
og en tro på eget verd er verdier kirken 
står for. Det trenger vi alle sammen, 
både unge og eldre. I kirken kan vi  
tilby et møte mellom generasjonene. 

Det er også veldig spennende at vi 
fra neste sommer har ansatt en nyut-
dannet prest i et ungdomsprosjekt. 
Dette er et samarbeid mellom NMS og 
Rønvik menighet. Det er en stor glede! 

Kirkespeilet takker for samtalen, for 
mange spennende møter med Sølvi 
kateket, og ønsker lykke til videre i 
tjenesten for barn og unge i Rønvik 
menighet. 

Sølvi Malmbekk. Foto: Tor Solheim
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KFUK /M-speidere på 
landsleir i Trøndelag

Tekst og foto: Elisabeth Utz

Reisebrev 
fra leiren

Hei, jeg heter Marte.

Jeg var på speiderleiren utenfor 
Trondheim, og det var min første 
leir. Det var veldig morsomt. Det 
var konserter på kveldene og vi 
sang og hoppet og danset. Jeg 
var så heldig at jeg kunne dra 
med mine bestevenner. De heter 
Emilie og Tuva. Vi lå i et, ja, litt 
stort telt, men det var god plass.  
Vi flirte til vi gråt. Vi gikk en tur 
som kalles haik. Det vil si at vi 
går en lang tur og vi må være 
så og så lenge unna leiren. Vi 
spiste frokost hver morgen og 
sang og heiste flagg. Men det 
var ikke hele tiden vi sto opp for 
å heise flagget. På haiken gikk 
vi 2 mil. Vi la oss rundt 12 tiden 
på kvelden og vi jentene sovnet 
med en gang. Vi var så slitne.

Vi gikk amok på kiosken, - skulle 
tru pengene hadde vinger!

Venner for livet

29. juni møtte spente speidere på tog-
stasjonen, klare for landsleir. Nattoget til 
Værnes gikk fort og vi var tidlig på leir-
plassen, klare for å bygge vårt hjem for ei 
uke. Det ble en flott uke med over 4 000 
speidervenner fra over 10 land. 

På speiderleir bygger vi vår egen lille 
by der alle speidergruppene har sine 
egne områder der vi sover i telt, lager 
mat og spiser. På dagene er det fullt av 
aktiviteter for både speidere og ledere 
før vi avslutter med leirbål, enten store 
med hele leiren, eller små sammen med 
nabogruppa.

Globalaksjonen, som er speidernes inn-
samlingsaksjon til ulike formål, går i 
år til KFUK i Sør-Sudan. På leiren ble 
det samlet inn 379 000 kr gjennom et 
oppfinnertorg og globalløp.

Det var solbrune, trette og fornøyde barn 
som kom hjem med toget en uke senere. 

Insektsmiddag. Speidere klare for haik.

Guttene klare for haik.
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Graviditet og fødsel går som oftest bra i 
Norge. De fleste får et friskt barn og kvin-
nene er like friske etterpå som før fødsel-
en. Slik er det ikke i Etiopia, spesielt når du 
bor i landlige strøk. Ifølge FN statistikken 
fra 2015 er barnedødeligheten i Norge 3 
per 1 000 levendefødte, mens i Etiopia er 
det 59. Svangerskapsrelatert dødelighet 
for mor per 100 000 levendefødte er i 
Norge 5, mens det er 353 i Etiopia. Noen 
kvinner får også varige skader grunnet 
lange fødsler. En av de vanligste er en fis-
telskade. På grunn av trykket fra babyen 
på underlivet dannes det kunstige kanaler, 
fistler, mellom blære og skjeden og/eller 
tarm og skjeden. Det medfører at kvinner 
med en slik skade ikke lenger har kontroll 
over avføringen sin. Derfor blir de ofte for-
latt av sine menn som tar seg en ny kone. 
De blir utstøtt av samfunnet, diskriminert, 
får et lavt selvbilde og lever et fryktelig og 
ensomt liv. Vanligvis dør babyen under 
slike fødsler. Ifølge fistelafoundation skjer 
det over 3000 nye fistelskader i Etiopia 
hvert år. 

For å hjelpe gravide kvinner å forebygge 
slike fistelskader støtter NMS helsepro-
sjektet «Safe Motherhood» i lavlandet i 
Blånildalen. Hovedaktiviteten er å lære 
opp kvinner som tidligere har hatt en fis-

telskade og som har blitt friske igjen etter 
en operasjon. Disse kvinnene – såkalte 
ambassadører – samles i en måned hvor de 
selv blir psykologisk oppbygget, får mye 
informasjon om svangerskap og fødsel  
og lærer om mulige inntektsbringende  
aktiviteter for seg selv. Etter endt 
opplæring reiser de hjem. Der oppsøker 
de alle gravide i nærmiljøet og underviser 
dem om det de har lært og anbefaler på 
det sterkeste om å gå til svangerskaps- 
kontroll og spesielt om å føde ved en 
helseinstitusjon. Ambassadørkvinnene blir 
ikke lønnet, men de får en engangsstønad 
for å starte sin egen inntektsbringende 
virksomhet, som f.eks. å kjøpe seg to eller 
tre geiter som avler killinger. 

Prosjektet samarbeider med fem helse-
sentre. Disse får strikkede plagg som 
babytepper og luer som deles ut til de 
nyfødte. Slik blir motivasjonen for å føde 
der større, i stedet for å føde hjemme 
eller ifølge skikken hos lokalbefolkningen 
(gumuz), ute og alene. Ved disse sentrene 
finnes det også venterom hvor de gravide 
kan komme før termin og vente gratis på 
fødselen. Hvis en fødsel blir vanskelig 
sender jordmora den gravide med syke-
bilen til høylandet hvor hun kan få et 
keisersnitt.

Prosjektet har også mange opplærings-
kampanjer, som fører til holdningsen-
dringer i samfunnet. Alle disse og flere 
aktiviteter har ført til at i gjennomsnitt 20 
% flere kvinner valgte å føde ved disse 
fem helsesentrene i den første perioden av 
prosjektet fra 2015 – 2017. 

Selv om prosjektet konsentrerer seg om å 
forebygge skader hjelper det også kvinner  
som har en fistelskade. Disse blir trans-
portert til et spesialsykehus hvor 90 – 95 
% av dem kan bli friske etter en eller flere 
operasjoner. 

Prosjektet går nå inn i andre fase og 
fortsetter med mye av de samme aktivi-
tetene. De 40 ambassadørkvinnene blir 
fulgt opp og helsesentrene får støtte ved 
å gi mat til kvinnene som benytter seg av 
venterommene og som får strikkeplagg 
som gis til de nyfødte. En Anti-Fistula-
Klubb lager drama som skal blir filmet og 
senere brukt til opplysnings- og holdnings- 
endrende arbeid. 10 nye kvinner skal bli 
opplært til å bli nye ambassadører.

59 av 1000 barn dør under 
fødsel i Etiopia

Tekst og foto: Sonja Küspert

Sonja Küspert er misjonær i Etiopia, og 
besøkte Bodø Inner wheal og Rønvik menighet 
i høst.

Sawane Jilu er en 
av de 40 ambassadør-

kvinnene

Sawane ble gift da hun var 14 år gam-
mel og fikk etter hvert seks barn. 
Fødselen til det sjuende barnet varte i 3 
døgn før hun ble båret til et helsesent-
er. Der kunne de ikke hjelpe henne, 
og hun ble derfor kjørt med sykebil til 
høylandet hvor hun fikk et keisersnitt. 
Barnet var dessverre dødfødt og hun 
hadde en fistelskade. Mannen skilte 
seg fra henne og giftet seg på nytt og 
Sawane gikk hjem til foreldrene sine. 
En ambassadørkvinne besøkte henne 
og informerte prosjektlederen som 
sørget for at Sawane kom seg til syke-
huset og ble frisk. Nå har hun selv 
blitt en ambassadørkvinne som følger 
opp gravide kvinner.

Vil du hjelpe de gravide 
kvinnene? Du kan gi en 
pengegave til NMS med 
kontonr:  8220 02 85057 og 
merk innbetalingen med  
Etiopia eller strikke et baby-
teppe med garn som ikke 
klør i størrelsen 80 x 80 cm.
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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
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NATURSTEN

RØNVIK KIRKE

Søndag 7. oktober kl. 11:  
20.s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Sølvi og Svein Malmbekk. 
Konfirmantpresentasjon.

Søndag 14. oktober kl. 11:  
21.s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Svein Malmbekk.

Søndag 21. oktober kl. 11:  
22.s. i treenighetstiden: 
Høymesse v. Vigdis Larsen og Hilde 
Fylling. «De utrolige» deltar. 

Søndag 28. oktober kl. 11:  
Bots- og bønnedag. 
Misjonsgudstjeneste v. Svein 
Malmbekk. Representanter fra NMS 
deltar. Rønvik kantori.

Søndag 4. november kl. 11:  
Allehelgensdag. 
Høymesse v. Vigdis Larsen og Svein 
Malmbekk. Rønvik kantori.

Søndag 11. november kl. 11:  
25.s. i treenighetstiden. 
Høymesse v. Sandra Persson og Odd 
Eidner. Konfirmantpresentasjon. 

Søndag 18. november kl. 11:  
26.s. i treenighetstiden. 
Familiemesse v. Linn Marit Knutsen og 
Svein Malmbekk. Rønvik barnegospel. 
Utdeling av Barnas kirkebok. 

Søndag 25. november kl. 11:  
Kristi kongedag/siste søndag i 
kirkeåret. 
Familiemesse v. Kjersti Ryan. «Lys 
våken» deltar.  

Søndag 2. desember kl. 11:  
1.s. i advent. 
Høymesse v. Svein Malmbekk. Rønvik 
kantori. Rønvik kirke 21 år. 

Søndag 9. desember kl. 11:   
2.s. i advent. 
Høymesse v. Kjersti Ryan.   

KJERRINGØY KIRKE

Søndag 7. oktober kl. 11:  
20.s. i treenighetstiden. 
Høsttakkefest v. Hilde Fylling. 
Auksjon. 

Søndag 4. november kl. 11:   
Allehelgensdag. 
Minnegudstjeneste v. Hilde Fylling.

Søndag 2. desember kl. 17:  
1.s. i advent. 
Lysmesse v. Hilde Fylling. 

Gudstjenester i Rønvik og Kjerringøy

DØPTE RØNVIK KIRKE
Linnea Marie Elsbak 27.05.18
Wilma Grovassbakk 27.05.18
Isabella Johanne Krane Normann 03.06.18
Lennart Birkelund Eide 10.06.18
Isabell Mari Schnabel 10.06.18
Mina Nyhagen 17.06.18
Torbjørn Holten Strand 24.06.18
Benedicte Jelome Bonifacio Brandsøy 29.07.18
Elisabeth Grace Bonifacio Brandsøy 29.07.18
Rafael Aaron Bonifacio Brandsøy 29.07.18
Markus Hauglid 29.07.18
Alva-Helen Holmen Alpøy 05.08.18
Emilian Andor Løding Larssen 05.08.18
Theodor Bech Pereira 05.08.18
Sigve Bolme 12.08.18
Bjørg-Marie Aabelvik Sletteng 12.08.18
Nora Elise Tømmervik 12.08.18
Kaja Dalfest Myhre 09.09.18
Augusta Fagermo Brovold 22.09.18
Ulrik Wiik Hanssen 22.09.18
Andreas Myrvang Normann 22.09.18
Kiyan Nilsson Doragia 23.09.18
Arne Johan Iversen Lyngmo 23.09.18

DØPTE I ANDRE KIRKER
Bodø Domkirke
Benjamin Alexandersen Hjemaas 10.06.18
Håkon Johan Weisæth Larsen 10.06.18
Emilie Breivik Ellingsen 17.06.18

Nidaros Domkirke
August Sverre Løstegaard Ekker 21.05.18

Julebygda kapell
Gustav Folkvord Nordland 09.09.18

Narvik kirke
Johannes Mikkelsen Aakervik 22.07.18

GRAVFERDER RØNVIK
Alvilde Magdalene Jacobsen 05.06.18
Eli Kristine Skår 05.06.18
Tore Bjørnar Stenvold 12.06.18
Geir-Jørgen Lekanger 21.06.18
Yngve Holstad 22.06.18
John Eirik Alsos 02.07.18
Rolf Holm Knudsen 29.06.18
Isabell Kristin Andersen 03.07.18
Niklas Klauset-Nikolaisen 13.07.18
Leif Erling Paulsen 13.07.18
Randi Viktoria Rødberg 27.07.18
Dyveke Willassen 26.07.18
Runa Westergaard 30.07.18
Helge Olsen 02.08.18
Albert Håkon Telnes 02.08.18
Bengt Håkon Arntzen 14.08.18
Kirsti Johanne Jakobsen 10.08.18
Gunnar Dagfinn Nilsen 24.08.18
Edith Olaug Breivoll 14.09.18
Hans Jørgen Strand 20.09.18
Jorun Vågen 25.09.18
Helge Odd Arntzen 28.09.18

Slekters gang
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Tekst: Vigdis Larsen

Rønvik menighet støtter alle NRK sine TV-aksjoner, men i år er vi ekstra med. Det 
er Kirkens Bymisjon som får pengene i år, og denne organisasjonene er en del av 
kirken vår. Prest Hilde Fylling er for tiden styreleder i Kirkens Bymisjon i Bodø. For 
mer informasjon anbefaler vi at du går inn på blimed.no

Norge er et samfunn der forskjellene øker. 
Forskjeller som ikke først og fremst handler 
om etnisitet, religion, hvor du kommer fra 
eller hvem du er, men om du er innenfor eller 
utenfor. Det er mange måter å være utenfor 
på. Alt fra å mangle en seng å sove i, til å 
være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. 
Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men 
gir også ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens 
Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved 
å åpne dører og legge til rette for at flere 
møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er 
viktig som aldri før. Vi skal tilby mennesker 
som opplever å stå utenfor et nytt fellesskap, 
en seng eller en samtale og slik bidra til at 
flere får muligheten til å oppnå egne mål og 
drømmer.

Pengene går til: 
Kom innfor natten - akutte behov
Kom inn i hverdagslivet - deltagelse
Kom inn i samfunnet - inkludering

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons 
arbeid for å skape et varmere og mer inkluder-
ende samfunn. I år går TV-aksjonen 
av stabelen søndag 21. oktober.

Diakon i Rønvik menighet Vigdis Larsen bidrar på 
Møtestedet i Bodø Bymisjon. 
Foto: Kirkens Bymisjon i Bodø.

Bli bøssebærer!
Målet er at alle husstander skal få besøk den 21. oktober. Til det trenger vi 100 000 bøssebærere.

Tidspunktet for bøssebæringen er mellom klokken 16.00-18.00 søndag 21.oktober.

• Er du under 18 år, må du gå i følge med en som er voksen

• Ønsker du å gå sammen med en venn, holder det at én av dere registrerer seg som bøssebærer

Bli bøssebærere ved å ringe 02025 eller gå inn på www.blimed.no


