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Å bli ungdomsprest i Rønvik føles 
som å komme hjem for Kristin 
Jenssen. Hun håper flere unge skal 
føle seg hjemme i kirka.
Foto: Kari Karstensen
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Bli i kjærlighet 
Av ungdomsprest Kristin Jenssen

Høsten toger innover Bodø. Hvis vi kaster 
et blikk oppover fjellsidene kan vi se at 
trærne begynner å få det gyldne skjæret som 
dag for dag brer seg utover landskapet. Et vak-
kert fargespill som leker med høstlufta. I kirkeåret 
betyr høsten at vi går mot slutten av treenighetstiden. Den tiden som 
tematisk handler om livet i troen på den treenige Gud. Et av temaene 
som her dukker opp er kjærlighet. 

Kjærlighet kan være noe av det fineste som finnes. Og den kom-
mer i så mange ulike former og fasonger og i ulike relasjoner og sam-
menhenger. Kjærligheten kan finne sted mellom venner, søsken, forel-
dre og barn, kjærester, i nærhet og avstand. Kanskje har du opplevd 
å elske noen så høyt at du ikke vet hvor du skal gjøre av deg. At det 
kjennes ut som om du kunne gjort nesten hva som helst for en annen. 
Kanskje har du opplevd å blitt sett med øyne fulle av mild og god 
kjærlighet som får deg til å føle deg spesiell. Noen ganger opplever vi 
også at den kjærligheten vi gav fra oss ikke ble gjengjeldt og at vi ikke 
ble møtt og tatt imot slik vi hadde håpet. 

Kjærlighet kan være nesten litt mystisk og underlig. Den kan få 
oss til gjøre ting vi ikke ante var mulig. Den har potensial til å gi oss et 
overmot som får oss til satse mye – selv om livet ikke gir noen garan-
tier og vi ikke aner hva som kommer. Kjærligheten er komplisert og 
ikke alltid like rosenrød som vi kanskje skulle ønsket. 

Men denne mystiske kjærligheten – hvor kommer den fra? Hva 
er kilden? Hva er det som gjør at vi mennesker er i stand til å elske 
en annen. Hva er det som gjør at vi kan tørre å la oss selv bli elsket? 
Kanskje er det fordi noen elsket oss først?

Den 15. søndagen i treenighetstiden leser vi en tekst fra evangeliet 
etter Johannes: «Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min 
kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik 
jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt 
dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkom-
men. Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har  
elsket dere» (Joh 15,9-12). 

Kanskje er det fordi noen elsket oss først. Kanskje kan vi våge 
å tenke at vi har vært omsluttet av en kjærlighet fra før vi ble født. 
En kjærlighet som rommer oss. Enda så merkelig det kan høres ut. 
Uansett hvor mange utfordringer livet byr på eller hva omgivelsene 
måtte fortelle oss, så kan vi våge å tro at vi er i Skaperens, frigjørerens 
og livgiverens kjærlighet. 

Når vi kaster et blikk oppover og ser at gyllent fargespill brer seg 
utover fjellsidene og en årstid går mot en annen, så er det én ting som 
står fast. Vi er skapt i kjærlighet til kjærlighet. 
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Lørdag 16. november er Rønvik kirke åpen for drop-in dåp. 
Denne dagen er det muligheter for å bli døpt, uten at dette 
er avtalt og planlagt i lang tid på forhånd. Alle som ønsker 
det, uansett alder, kan få komme og bli døpt denne dagen. 
Du inviteres til en kort samtale i forkant, før dåpen finner 
sted i kirkerommet. Dåpen er en gave, en hellig handling 
der vi blir tatt imot av Guds nåde. Dåpen gir oss tilhørighet 
hos Gud, og vi blir tegnet med korset tegn «til vitnesbyrd 
om at vi skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus 
Kristus og tro på han». 

DROP–IN-DÅP

Vi informerer om at dagtilbudet har endret dag. Fra 16. 
september har vi åpent hver mandag fra 10-14. Dette tilbu-
det passer for alle som har fri på formiddagen. Vi trimmer, 
spiller bingo, leser høyt og spiser middag sammen. Ring 
diakon Vigdis Larsen 47095166 for mer informasjon.

Dagtilbud i Rønvik kirke
Av Vigdis Larsen / Foto: Tor Solheim

Av Torkel Irgens / Foto: Tor Solheim

Kjolefest! 
KJOLER - TOPPER -  BUKSER - YTTERTØY - SKO 

 SMYKKER - TILBEHØR - 

Lørdag 2. november kl. 11.00 – 15.30 - RØNVIK KIRKE

Lørdag 2. november 
kl. 11.00 – 15.30 i Rønvik kirke

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til kjole-
fest til inntekt for Ungdomsprosjektet i Rønvik. 
Ungdomsprest Kristin Jenssen er ansatt og pros-
jektet «Rønvik ung» er i gang. Vi ønsker å selge 
pent brukte dameklær – kjoler og andre klær, 
yttertøy, sko, smykker, tilbehør. 
Rydd i skuffer og skap og lever i Rønvik kirke 
mandag 28.10 – fredag 1.11. 08.00 – 15.30 og 
torsdag 31.10 kl. 17 – 19. Domkirken tirsdag 29.10 – 
fredag 1.11. kl. 10.00 – 14.00.  
Lørdag 2.11. kl. 15 – 16 kan de som ønsker usolgte 
klær tilbake hente disse. Gi beskjed ved innlever-
ing. Det som ikke blir solgt eller hentet leveres 
Fretex.  
Velkommen både til å levere det du ikke trenger 
og til en god handel! Kontaktperson: Solveig 
Selnes, tlf 48895355, e-post: ss788@kirken.no 
Arr. NMS i samarbeid med Rønvik menighet

Interiør i Rønvik kirke.
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Heidi Vollen 
– ny menighetspedagog 

i Rønvik 

I begynnelsen av september begynte Heidi Vollen 
som menighetspedagog i Rønvik. Kirkespeilet 
har tatt en prat med Heidi, for å bli litt bedre 
kjent. Hun kommer fra Bodø, har bodd en peri-
ode i Melbu, har familie med tre barn, to gutter 
på 14 og 6 år, og en liten jente på 11 måneder. 

Hva er dine oppgaver som menighetspedagog?  
Hovedoppgaven undervisning for barn og unge. 
Jeg er med på konfirmantundervisning, baby-
sang, kirkeklubben, og ungdomssatsningen 
«Rønvik UNG». 

Hva gleder du deg mest til? 
Møte med ungdom betyr mye. Etter å ha jobbet 
15 år i barnehage, som barnehagelærer, de siste 
7 årene i Trollmyra barnehage, synes jeg det er 
spennende å få være sammen med barn og unge 
i alle aldre. Jeg blir rørt av å se hva sang og felles-
skap på babysang, gjør for både unge foreldre og 
de minste ungene. En fantastisk arena. 

Er det noe du ser spesielt frem til i høst? 
Jeg gleder med veldig til adventstiden, med 
barnehagebesøk i kirka, og skolegudstjenester. 
Det er viktig å få være med og formidle hvorfor 
vi feirer jul, og de kristne høytidene. Så blir det 
også litt spesielt å jobbe på julaften, for første 
gang. Det ser jeg frem til. 

Tekst: Monica Nilsen / Foto: Vigdis Larsen

50 års konfirmanter på 
Kjerringøy i sommer 

Foto: Sølvi Malmbekk

Hva skjer - hva har hendt?

Av Monica Nilsen

Rønvik menighet har i dag 3 frivillige som kjører kirkeskyss. 
De bestemmer selv hvor mange ganger i halvåret de vil 
kjøre.

Kirkeskyss gir muligheter til de som ønsker å delta i fel-
lesskapet på gudstjenesten og kirkekaffen. Det er flere som 
har vanskeligheter å komme seg av gårde på egenhånd. Da 
blir kirkeskyssen viktig.

De som trenger kirkeskyss kan følge med i gudstjeneste-
annonsen i Avisa Nordland. De søndagene vi har tilbud om 
skyss blir nummeret kunngjort. 

Vi kunne gjerne trengt noen flere som kjører. Kunne det 
vært en frivillige oppgave du vil bidra med, så ta  kontakt. 
Du kan ringe daglig leder på 91904133 eller sende en mail: 
mn923@kirken.no

Trenger du skyss eller har 
en ekstra plass i bilen?

f.v.: Gudveig Helene Bredesen Skaug (f. Bredesen), Inger Elise Didriksen, 
Torbjørn Johansen, Per Martin Bendiksen, Rolf Eivind Alsos og Svein 
Malmbekk. Konfirmasjonsdagen var 15. juni 1969. Da ble 7 gutter og 4 
jenter konfirmert.
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Følgende personer er valgt inn 
i nytt menighetsråd for Rønvik 
menighet. 

Faste medlemmer
Olav Inge Alfheim
Kristine Edvardsen 
Mari Grønbech
Ole-Henrik Hjartøy
Edvardt Nilsen
Margrethe Lundgård Riibe
Ståle Idar Sårheim
Gunnbjørg Tysvær 

Varamedlemmer
Monica Johnsløv Antonsen
Kristine Kristiansen Hansen
Elena Valentinsdatter Pedersen
Åse Grønvik Strand 
Anna Karin Hansen Steinro

Følgende personer er valgt inn i 
nytt menighetsråd for Kjerringøy 
menighet. 

Faste Medlemmer
Per Martin Bendiksen
Ivan Pareli Sommerseth 
Henningsen
Rita Iren Andersen Nohr
Ragnhild Strauman

Varamedlemmer
Turid Alma Løvhaug Almbakk
Jana Danielsen
Inger Elisabeth Lyngmo
Unni Lovise Nystrand
Lill-Marit Åsen

De nye menighetsrådene tiltrer 1. 
november. Kirkespeilet gratulerer 
de nye rådene.

Friluftsgudstjeneste 
på Kjerringøy

Tekst og foto: Sølvi Ytterstad

Altertavla var ei gammel lerk, 
kirkegolvet av mjukt, grønt 
gress og presten Hilde Fylling, 
snakka både varmt, klart og 
ekte til menigheta. Med i salme-
sangen var 5 - 6 måsunga som 
forsøkte sæ på noe mere enn å 
flyg, denne søndagen. De kora 
for første gang i sitt måseliv. 
Sånn kan skaperverket sjølv 
være kirkerommet. Vi på hage-
benkan ble en både vakker og 
god opplevelse rikere.

Konserter 
Rønvik kirke 

Av Jarle Brudal 

Lørdag 5. okt. kl. 20.00
Jeremia

Kirkespillet Jeremia er skrevet av 
Eyvind Skeie og Trond Kverno. 
Som del av Norsk salmefesti-

val fremføres verket i sin helhet 
i Rønvik kirke denne kvelden. 

Skuespillere er 
Ketil Kolstad, Emilie Tverbak, 

Anette Hoff og Nils Ole Oftebro. 
Bodø Kammerkor, Vocal Art, 

Øystein Jæger og messingblåsere 
sørger for musikken. 

Jon Fylling er dirigent og 
Nils Ole Oftebro er regissør.        

 Billetter kr. 300.

Torsdag 28. nov. kl. 19.00 
«Himmelsk korrekturlakk» 
Julekonsert med Korrækte Damer. 
Dirigent er Berit Almli Pedersen. 

På piano medvirker Sebastian 
Rolland. Billetter kan kjøpes på 

Tikkio.com 
eller ved inngangen.

Lørdag 30. nov. kl. 18.00
Julenatt 

Julekonsert med Jørn Hoel, 
Lisa Stokke, Emil Solli-Tangen 
og Lise Mæland. Musikere er 
Frøydis Grorud (saksofon og 

fløyte) og Trond Lien (tangenter), 
begge kjent fra NRKs 

«Beat for Beat» - orkester. 
Billetter kan kjøpes på 
Ticketmaster.no eller 

på tlf. 815 33 133.

Søndag 1. des. kl. 19.00
«Vuggesang i vintertid» 
Adventskonsert med Bodø-
oktetten. Musikalsk leder er 

Mikael Rønnberg.



KirKespeilet 3/196

Tekst: Kari Karstensen / Fotograf: Henrik Dvergsdal /Musikkfestuka

Kom hjem for å 
være misjonær blant unge

– For meg handler misjon om å gi videre 
det jeg sjøl har hørt og opplevd, sier 
Kristin. Hun har tittel ungdomsprest, 
men en del av lønna hennes kom-
mer fra Det Norske Misjonsselskap. 
Organisasjonen som er mest kjent for 
å spre evangeliet i fjerne himmelstrøk, 
har valgt Rønvik og Bodø som sats-
ingsområde for å skape nye fellesskap 
i kirka. Og satsinga skal rette seg spe-
sielt mot ungdom.

Et godt sted
– Jeg kaller meg ungdomsprest. Det 
betyr ikke at jeg bare skal ha kontakt 
med ungdom som velger den kristne 
tro. Jeg skal være til stede for alle, sier 
Kristin.

– Trengs det misjonærer i Rønvik?

– Jeg tror jo de fleste vet hva kirka  
representerer og står for. Men de har 

kanskje ikke opplevd at kirka er et godt 
sted å være og at historien om Jesus har 
troverdighet for livet i dag, sier Kristin.
Selv fant tidlig ut at kirka var et godt 
sted å være. Ti år i Domkirkens sang-
skole gjorde at hun ble sterkt knyttet til 
kirka. Til gudstjenestene. Til musikken. 
Og til ordene. Etter hvert ble hun også 
veldig glad i dra på leir. En fin kon-
firmasjonstid i Rønvik bidro også til 
at Kristin fant ut at kirka kunne være 

11. august ble Kristin ordinert til prest av biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.

Tenker du at en misjonær er en som reiser til et land langt 
borte for å fortelle fattige folk om Jesus? Kristin Jenssen (snart 26) 

skal være moderne misjonær blant ungdom i Rønvik.
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framtidig arbeidsplass. Men hun var 
ikke så sikker på om hun ville fikse å 
være prest.

Fra engstelse til energi
– Jeg grudde meg faktisk veldig til å 
preke. Jeg var skremt av tanken på å stå 
foran en forsamling, forteller Kristin.
For alle som opplevde henne under 
insettelsesgudstjenesten 15. septem-
ber, ser det ut som hun ikke har gjort 
annet. Rønvik kirke var nesten full – av  
ferske konfirmanter, konfirmantfor-
eldre, dåpsfamilier og gospelkorkor – i 
tillegg til alle de som ofte finner plassen  
sin langs benkeradene. Foran står den 
ferske presten – trygg, tydelig – og 
engasjert. Hun fyller kirkerommet, 
med preken om arbeiderne i vingården, 
med liturgi og bønn.

– Jeg fikk trening i studietida, og nå har 
jeg blitt veldig glad i å preke. Jeg får 
energi av å holde gudstjeneste, og har 
virkelig lyst til å jobbe videre med det.

Ung satsing
Ungdomspresten blir å finne på 
prekestolen i Rønvik omtrent en 
søndag i måneden. Men det er arbeid 
med konfirmanter og andre ungdom-
mer hun kommer til å bruke mest tid 
på. Et mål med ungdomsprest-prosjek-
tet er at flere unge skal oppleve at de 
hører hjemme i kirka også etter at kon-
firmanttida er over. Av de håndfaste 
tiltakene er Rønvik Ung som arrange-
res i kirkekjelleren hver torsdag. Det er 
åpent for alle fra 8. klasse og oppover, 
og det er mat og aktiviteter. 

– Må en som skal jobbe med ungdom 
være ung sjøl?

– Det viktigste er å møte andre men-
nesker på en god måte, og det er ikke 
avhengig av alder. Men i noen sam-
menhenger kan det jo være en fordel at 
stormene jeg sto i som 14-15-åring ikke 
er så langt unna. Samtidig er det mye 
som har skjedd siden jeg var på den 
alderen, for eksempel er det stadig nye 
sosiale medier som jeg ikke engang har 
hørt om, forteller Kristin.

Selv om hun er ung, var det ikke 
så opplagt at hun skulle jobbe med 
ungdom. I studietida brant hun for 
eldreomsorg, og skrev oppgave om 
hvordan gudstjenester kan tilrettelegg-
es bedre for mennesker med demens.

Komme hjem
Men etter videregående skole på 
Vestlandet og lange studieår i Oslo, 
lengtet hun hjem. Hjem til familie og 
venner i Bodø. Hjem til toppturene på 
Litltind, Finnkonnakken og Steigtind. 
Og hjem til det hun sjøl var blitt så 
berørt av. En kirke med plass for barn 
og ungdom. Med sang. Med leiraktivi-
teter.
– Jeg hadde lyst til å gi tilbake noe av 
det jeg hadde fått. Så da denne still-
ingen dukket opp og jeg ble oppfordret 
til å søke, så jeg det som en kjempefin 
mulighet.

Misjon med lav terskel
For mange er misjon et problematisk 
begrep, ikke minst fordi det kobles til 
vestlig imperialisme. Dette er noe kirka 
og misjonsorganisasjonene har jobbet 
mye med, og verden har også foran-
dret seg. Moderne misjon handler om 
gjensidighet – der vi vi både gir og får 
tilbake.

– Kirka er ikke bare et sted for spesielle 
grupper eller spesielle mennesker. Jeg 
håper å kunne bidra til å senke tersk-
elen.

Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes og Kristin Jenssen.
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RETREAT-SAMLINGER I HUNSTAD OG 
BODIN KIRKER
I hverdagen kan det være vanskelig 
å finne den roen og stillheten som 
finnes i bønnen og Guds nærvær. 
Retreat-samlingene i Bodø legger til 
rette for dette, for å stoppe opp, senke  
skuldrene og søke Gud i stillhet, felles-
skap, meditasjon, bibellesning og bønn. 
Du er hjertelig velkommen til å delta 
på slike retreater i Hunstad og Bodin 
kirker i høst.

Hverdagsretreatene finner sted i Hunstad 
kirke på enkelte tirsdager. Vi samles til 
en enkel liturgi i bønnerommet og leser 
en tekst fra Bibelen sammen. Deretter 
er vi i stillhet en halv time. Etterpå 
kan vi dele det vi fått under medita- 
sjonen. Det er også helt OK ikke å 
si noe. Lørdagsretreatene finner sted 
i Bodin kirke, og varer fire timer. 
Opplegget er mye det samme som på 
tirsdagene, men med mer tid. Det hele 
avsluttes med en enkel nattverdsguds-
tjeneste.

TAIZE-MESSE, KELTISK SPIRITUALITET 
OG BESØK I ST. EYSTEIN KATOLSKE 
KIRKE
I høst blir det også mulig å delta 
på Taize-messe i Hunstad kirke to 
søndagskvelder. Taize er en landsby 
i Frankrike, som er blitt til et felles-
kristent bønnested. På Taize-messene 
i Hunstad i høst får vi bli kjent med 
denne spiritualiteten, ikke minst den 
meditative sangen som Taize er så 
kjent for.

I oktober får vi besøk av Areopagos-
prest Liv Hegle. Tema vil være keltisk 
spiritualitet, en åndelighet som ser 
etter Gud i naturen. Retreathøsten 
avsluttes med en samling i St. Eystein 
katolske kirke. 

SAMARBEIDSPARTNER ER ORGAN-
ISASJONEN AREOPAGOS
Areopagos arbeider med religions-
dialog, kristen åndelighet og trosprak-
sis, og bistand. Hovedmålet er å dele 
evangeliet i en religiøst mangfoldig 
og sekularisert verden, i Skandinavia, 
Kina og Hongkong. 

INSPIRASJONEN KOMMER FRA 
RETREATBEVEGELSEN OG KIRKENS 
ARV
Da Edin Løvås, pastor i Misjonsfor-
bundet, introduserte protestantiske 
nordmenn for retreat og meditasjon 
på 1950-tallet, var det kontroversielt. 
Katolsk påvirkning ble gjerne møtt 
med skepsis, og Løvås var inspirert 
av Ignatius av Loyola, jesuittordenens 
grunnlegger. I dag omfavnes retreat-
bevegelsen av kristne i nær sagt alle 
kretser i Norge.

Dermed har den lutherske og prote-
stantiske kristenheten igjen knyttet seg 
til den meditative arven i kirka, som 

ikke har vært like mye i fokus i prote-
stantisk som i katolsk og ortodoks sam-
menheng. 

RETREATSAMLINGER I BODØ, 
RESTEN AV HØSTEN 2019
• Tirsdag 1. oktober: Hverdagsretreat 

i Hunstad kirke kl. 19.00-21.00.

• Lørdag 12. oktober kl. 12.00-18.00 og 
søndag 13. oktober kl. 12.00-19.00:  
Vi får besøk av Areopagos-prest 
Liv Hegle. Tema for helga vil være 
keltisk spiritualitet.

• Tirsdag 22. oktober: Hverdagsretreat 
i Hunstad kirke kl. 19.00-21.00.

• Lørdag 9. november: Lørdagsretreat 
i Bodin kirke kl. 12.00-16.00.

• Søndag 10. november: Taize-messe i 
Hunstad kirke kl. 18.00-19.30.

• Tirsdag 12. november: Hverdags-
retreat i Hunstad kirke kl. 19.00-
21.00.

• Tirsdag 3. desember: Hverdags-
retreat i Hunstad kirke kl. 19.00-
21.00.

• Lørdag 7. desember: Lørdagsretreat 
i St. Eystein katolske kirke kl. 13.00-
15.00.

Dersom du har spørsmål om noe av 
dette, ta gjerne kontakt med Solveig 
Seines (bildet), diakon i Domkirken, 
telefon 908 37 896.

Velkommen til stillhet og meditasjon i høst

Tema: Å vandre med Gud

Andrej Rubljov: Treenigheten.

Tekst: Audun Torsteinsen
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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 i magasinet og får inn 
noen gaver inn på dette. Men er avhengig av å selge 
annonser.

Ved å kjøpe annonse i Kirkespeilet er du med på å bidra 
til at Rønvik Kirke kan være:
- 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.

Vi tilbyr følgende annonse i farger:
6x10 cm cm  for 4000 + mva per år
6x4,5 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

I Rønvik menighet har vi 3 sykehjem som vi 
besøker jevnlig. Her er vi på Vollsletta sykehjem 
hvor vi er en gang i måneden. Vi har gudstjeneste 
her i juni og i desember. De andre månedene er 
det sangstund. Vi synger gamle viser og sanger 
og de salmene som de fleste kan. De mest pop-
ulære er «Herre Gud ditt dyre navn og ære» og 
«Gje meg handa di ven». Vi leser en bibeltekst 
hver gang og ber fadervåret. Tor Einar Andersen 
spiller for oss. 

Sangstund 
på sykehjemmene

Tekst/Foto: Vigdis Larsen

Personal nytt 
Denne høsten har Kristin Jenssen begynt som 
ungdomsprest i ungdomssatsningen, Rønvik 
UNG.  Linn Marit Daljord Knutsen har overtatt 
som kateket, etter Sølvi Malmbekk.  Heidi Vollen 
er nytilsatt som menighetspedagog. Tine Ask er 
engasjert som konfirmantmedarbeider i 20%. 

Bodø Gospel Blend Choir holdt konsert i kirkerommet.

Speiderne med Vigleik Aas, serverte varme pølser. 

Rønvik dagen
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Av Maja Louise Neef, 7 år

Kjære Gud, ta hånden min,
Slipp den aldri ut av din.
Led meg på din vei i dag,

Gjør meg trygg og god og glad.
Pass på Jesus, pass på meg.

Du er god og veldig grei
med lille, lille meg.

Kveldsbønn 
En kanskje kjent kveldsbønn 

har fått et tillegg...

DØPTE RØNVIK KIRKE
Tobias Johannessen 26.05.2019
Emma Bryhn Furnes 02.06.2019
Sander Myklebost 02.06.2019
Sigrid Tomine Jenssen Taranger 02.06.2019
Oliver Kvernmo Bratbakk 09.06.2019
Frida Mathisen Urskog 09.06.2019
Erling Jardine Thoresen 23.06.2019
David Johan Myrvold Mortensen 04.08.2019
Tiril Linèah Carlsen Isaksen 18.08.2019
Julia Marie Eliassen 18.08.2019
Filip Antonsen-Aartun 25.08.2019
Johannes Steinvik Okkenhaug 25.08.2019
Sander Skog 25.08.2019
Ulrik Owrenn 08.09.2019
Elsa-Marie Moen Havn 15.09.2019
Amalie Kjørholt Wike 15.09.2019

DØPTE I KJERRINGØY SOKN  
Ada Løvold Selnes 15.09.2019
Solveig Bergset Strandå 28.09.2019

DØPTE I ANDRE KIRKER
BODIN KIRKE  
Ellinor Winnem Bjørndal 26.05.2019
Kristoffer Gundersen 18.08.2019  
  
LURØY KIRKE   
Gabriel Høvik Bjørnø 09.06.2019
  
UTEGUDSTJENESTE HØYLANDET  
Brage Røtting Saur 07.07.2019
  
STIKLESTAD KIRKE   
Henry Korsnes-Nergård 20.07.2019
  
BODØ DOMKIRKE  
Mille Jenssen Methi 25.08.2019
Liam Haunter Pedersen 25.08.2019
Hanna Emidora Bruhaug 01.09.2019

GRAVFERDER RØNVIK
Bjørn Helge Karlsen 28.05.2019
Elin-Tove Hansen 06.06.2019
Hilda Dagmar Johanne Nøvik 11.06.2019
Marit Gunhilda Heldahl 21.06.2019
Svanhild Wilhelmine Lorentzen 09.07.2019
Margit Solvang 12.07.2019
Rolf Arne Åsheim 30.07.2019
Ingrid Elli Laxå 26.07.2019
Kjell Nicolai Follesø 20.08.2019
Gunnar Ingvald Karl Ditlefsen 13.09.2019
Jan Henrik Josefsen 24.09.2019
Knut Steinar Pedersen 24.09.2019

Slekters gang

Tekst: Torkel Irgens

Denne sommeren ble alle søylene i kirketårnet byttet ut. Det 
var blitt oppdaget råte i noen av søylene. Dette var et stort 
arbeid, der bl a kirkeklokkene måtte heises ned. Nå er alt 
trygt på plass. Takk til fellesrådet og alle som bidro med å 
restaurere tårnet.

Nytt kirketårn
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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
Tobias Johannessen 26.05.2019
Emma Bryhn Furnes 02.06.2019
Sander Myklebost 02.06.2019
Sigrid Tomine Jenssen Taranger 02.06.2019
Oliver Kvernmo Bratbakk 09.06.2019
Frida Mathisen Urskog 09.06.2019
Erling Jardine Thoresen 23.06.2019
David Johan Myrvold Mortensen 04.08.2019
Tiril Linèah Carlsen Isaksen 18.08.2019
Julia Marie Eliassen 18.08.2019
Filip Antonsen-Aartun 25.08.2019
Johannes Steinvik Okkenhaug 25.08.2019
Sander Skog 25.08.2019
Ulrik Owrenn 08.09.2019
Elsa-Marie Moen Havn 15.09.2019
Amalie Kjørholt Wike 15.09.2019

DØPTE I KJERRINGØY SOKN  
Ada Løvold Selnes 15.09.2019
Solveig Bergset Strandå 28.09.2019

DØPTE I ANDRE KIRKER
BODIN KIRKE  
Ellinor Winnem Bjørndal 26.05.2019
Kristoffer Gundersen 18.08.2019  
  
LURØY KIRKE   
Gabriel Høvik Bjørnø 09.06.2019
  
UTEGUDSTJENESTE HØYLANDET  
Brage Røtting Saur 07.07.2019
  
STIKLESTAD KIRKE   
Henry Korsnes-Nergård 20.07.2019
  
BODØ DOMKIRKE  
Mille Jenssen Methi 25.08.2019
Liam Haunter Pedersen 25.08.2019
Hanna Emidora Bruhaug 01.09.2019

GRAVFERDER RØNVIK
Bjørn Helge Karlsen 28.05.2019
Elin-Tove Hansen 06.06.2019
Hilda Dagmar Johanne Nøvik 11.06.2019
Marit Gunhilda Heldahl 21.06.2019
Svanhild Wilhelmine Lorentzen 09.07.2019
Margit Solvang 12.07.2019
Rolf Arne Åsheim 30.07.2019
Ingrid Elli Laxå 26.07.2019
Kjell Nicolai Follesø 20.08.2019
Gunnar Ingvald Karl Ditlefsen 13.09.2019
Jan Henrik Josefsen 24.09.2019
Knut Steinar Pedersen 24.09.2019

RØNVIK KIRKE

Søndag 22. september kl 11.00 
(15.s i treenighetstiden): 
Høymesse v/ Knutsen og Malmbekk. 
Konfirmantpresentasjon Løpsmark. 

Søndag 29. september kl 11.00 
(16.s i treenighetstiden): 
Familiemesse v/ Irgens.

Lørdag 5. oktober kl 20.00: 
Kirkespillet Jeremia.
Bodø kammerkor, Vocal Art, messing-
blåsere og skuespillere. Regi: Nils O. 
Oftebro. Dirigent: Jon Fylling.

Søndag 6. oktober kl 11.00 
(17.s i treenighetstiden): 
Høymesse v/ Knutsen og Malmbekk. 
Konfirmantpresentasjon Rønvik.

Søndag 13. oktober kl 11.00 
(18. s i treenighetstiden): 
Høymesse v/ Irgens.

Søndag 20. oktober kl 11.00 
(19. s i treenighetstiden): 
Familiemesse v/ Persson og Jenssen. 
Utdeling av Barnas kirkebok. Rønvik 
kantori.

Lørdag 26. oktober kl 13.00: 
Familiegudstjeneste v/ Knutsen. 
Under utdeling av min kirkebok
Lørdagskafe

Søndag 27. oktober kl 11.00 
(Bots- og bededag): 
Høymesse v/ Fylling.

Søndag 3. november kl 11.00 
(Allehelgensdag): 
Høymesse v/ Larsen, Irgens og 
Malmbekk.

Søndag 10. november kl 11.00 
(22. s i treenighetstiden): 
Høymesse v/Malmbekk.

Søndag 17. november kl 11.00 
(23. s i treenighetstiden): 
Familiemesse v/ Persson og 
Malmbekk.

Søndag 24. november kl 11.00 
(Kristi kongedag): 
Høymesse v/ Fylling.

Søndag 1. desember kl 11.00 
(1. s i advent): 
Familiemesse v/ Persson og Irgens. 
Rønvik kirke 22 år.
  

KJERRINGØY KIRKE / BO-GODT
 
Lørdag 28. september kl 12.00: 
Dåpsgudstjeneste v/ Malmbekk.

Søndag 6. oktober kl 11.00: 
Familiemesse v/ Fylling. Auksjon.

Torsdag 10. oktober kl 11.30: 
Nattverdgudstjeneste på Bo-Godt 
v/ H. Fylling.

Søndag 3. november kl 11.00: 
(Allehelgensdag): 
Høymesse v/ H. Fylling.

14. november kl 11.30: 
Nattverdgudstjeneste på Bo-Godt 
v/ H. Fylling.

1. desember kl 17.00: 
Lysmesse v/ H. Fylling. 
«Vårres julespill».

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

117 konfirmanter 
i Rønvik… 

Tekst: Torkel Irgens

Det er gledelig å få ta imot et rekord-
stort konfirmantkull på 117 konfir-
manter denne høsten. Alle får sin egen 
konfirmantbibel, som vi bruker mye 
i undervisningen. I tillegg får konfir-
mantene muligheten til å delta på høst-
festival i Hunstad kirke sammen med 
konfirmanter fra hele bispedømmet, 
idrettslørdager i Nordstrandahallen 
eller en vinterhelg på Saltfjellet. I til-
legg blir det Bynatt og fasteaksjon til 
våren.
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