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Å se en sommerfugl bli født

Jeg har en fin samling afrikanske sommerfugler hjemme. I min oppvekst 
var det å fange sommerfugler en viktig hobby. Jeg vokste opp i Kamerun 
der det var et stort mangfold av vakre sommerfugler. Som gutt løp jeg 
rundt med hov og prøvde å fange dem. Da jeg ble eldre lærte jeg å sette 
opp feller som lokket til seg sommerfugler. Men det mest spennende var 
å klekke ut sommerfugler på gutterommet. 

Jeg tok inn larver som jeg fant på bladene på appelsin-treet i hagen. Disse 
larvene matet jeg med friske blader. Jeg så hvordan larvene spiste og 
vokste seg store. På et tidspunkt var det som larvene døde. De spant et 
hylster rundt seg som skjulte dem. I dager og uker lå larven gjemt inne 
i puppen. Jeg trodde den var død. Men tidlig en morgen, mens jeg satt 
og gjorde de siste leksene før jeg skulle på skolen, ble jeg øyenvitne til et 
under. Plutselig sprakk den tørre puppen. Ut kom en ferdig utviklet og 
levende sommerfugl. Men den var enda ikke i stand til å fly. For vingene 
var enda ikke klare. De lå rullet opp på begge sider av sommerfugl-krop-
pen. Målløs ble jeg sittende å se på underet. Forsiktig pumpet sommer-
fuglen luft inn i årenettet i vingene. Litt etter litt foldet vingene seg ut. 
Fargene var intense, og vingene var fullkomne og uskadet. Jeg så som-
merfuglen gjøre de første forsiktige bevegelsene med vingene. Etter noen 
minutter var vingene blitt så stive og sterke at de kunne bære vekten av 
sommerfuglen. Og så lettet den fra skrivebordet mitt og fløy den første 
turen rundt på rommet mitt.

Den første gangen jeg så en fullt ferdig og levende sommerfugl komme til 
verden glemmer jeg aldri. Synet av den tørre, livløse puppen som sprakk. 
De intenst vakre fargene i de skjøre sommerfugl-vingene.  Sommerfuglen 
er aldri så vakker som rett etter at den er krøpet ut av puppen. Da er far-
gene på sitt mest intense, og vingene er enda hele og uskadet.  

Det er mange ulike bilder på oppstandelsen og det nye livet. Påskeegget 
og kyllingen som hakker seg gjennom skallet er kanskje det mest kjente. I 
vår del av verden er de første vårblomstene, løvetannen som vokser opp 
av snøen og strekker seg mot lyset, et kjært bilde på våren og det nye 
livet. Eller rødsildren med puter med små blomster som vokser på ber-
gene langs sjøen. 

For meg er likevel den afrikanske sommerfuglen som kryper 
vakker og fullkommen ut av den døde puppen, det 
vakreste bildet på oppstandelsen. Den tørre puppen er 
et bilde på den tomme graven. Den nye sommerfuglen 
med lettheten i vingene, er et fint bilde på den opp-
standne Kristus. Det var ingen øyenvitner til opp-
standelsen påskemorgen. Men Maria, som møtte 
den oppstandne i hagen, ble slått av hvor vakker 
og levende han var. En av våre påskesalmer skildrer 
påskeunderet sett med Marias øyne:

«Å salige stund uten like, han lever, han lever ennu! 
Han vandrer i seierens rike, min sjel hvorfor sørger da du? 
Han er ikke lenger i graven, hvor bleknet i døden han lå. 
Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønn jeg ham så.»

Johan Halmrast, Norsk salmebok nr 199.

Kristin Jenssen   
ti886@kirken.no
tlf: 92 25 95 16

Av Svein Malmbekk
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Menighetsrådets hjørne

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 og fadderne 
oppfordret til. Et barn som blir bedt for og vet at det kan be 
til Gud, i glede, sorg og engstelse, er aldri alene.

TRE GODE GRUNNER 
TIL Å DØPE BARNET

Av Hilde Fylling

NY VISJON FOR RØNVIK KIRKE

Av Margrethe L. Riibe, leder

Visjon er et uttrykk vi stadig oftere støter på i språket 
vårt. Bedrifter, skoler, institusjoner og organisasjoner 
viser til sine visjoner. Hva er en visjon? Jeg har funnet 
en definisjon blant mange som jeg synes er god:

«En visjon er en drøm vi aldri kan slutte å 
strekke oss mot.»

Menighetsrådet i Rønvik startet tidlig i forrige peri-
ode arbeidet med å se på visjonen for Rønvik kirke. 
Menighetsrådet ønsket en visjon som ikke bare 
var rådets visjon, men en visjon som både stab 
og menighet kunne stille seg bak. Menigheten ble 
oppfordret til å komme med forslag. Noen få forslag 
kom inn fra menigheten. Staben tok opp tråden på 
et seminar. Fra dette seminaret kom det inn mange 
forslag.

I oktober tok menighetsrådet igjen opp saken, og på 
sitt siste møte ble det vedtatt en ny visjon for Rønvik 
Kirke. 

RØNVIK KIRKE 
HELLIG OG NÆR

Visjonen har noen viktige underpunkter som forklarer 
den oppnåelige drømmen vi aldri kan slutte å strekke 
oss etter:
• Levende gudstjenesteliv og trosopp-læring 
 Guds ord og sakramentene i sentrum
 Mangfold - Inkludering - Deltakelse

• Være Guds hender på jord – Diakoni
 Kjærlighet – Respekt – Raushet

• Være en viktig kulturbærer i lokalsamfunnet
 Kirkemusikk og kirkekunst
 Tradisjon og nyskaping – Bredde og kvalitet

• Være en Guds forvalter på jord
 Miljø og misjon
 Ansvar for skaperverket og alt som lever –
 Tenke globalt – handle lokalt

Det hellige møter vi gjennom Guds ord og sakra-
menter. Så har Rønvik kirke en drøm om å være 
nær menneskene i menigheten i alle livets faser. 
Dette kommer til uttrykk gjennom den aktivitet som 
menigheten står for; babysang, barnegospel, speider-
arbeid, ungdomsprosjekt, kirkeforening, kirkekaffe, 
lørdagskafé og tilbud for eldre m.m. Det var også vik-
tig for menighetsrådet å vise at kirka har og tar et ans-
var for Guds skaperverk.
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Hva skjer - hva har hendt?

Tekst: Anna-Helene Johnsen  / Foto: Gabi Ack

Intervju med Johan Reisang og Ela Buria

Hvordan oppsto samarbeidet med 
Kirkens Nødhjelp?
Vi har jobbet tidligere for Norsk 
Folkehjelp, og vi ble kontaktet av Anne 
Marte Skaland i Kirkens Nødhjelp da 
hun hadde likt illustrasjonene vi hadde 
laget for dem og lurte på om vi kunne 
gjøre noe lignende. 

Hadde du kjennskap til denne organisa- 
sjonen fra før?
Ja, kunstnere er jo ikke kjent for å være 
godt tilkoblet til virkeligheten, men her 
kan jeg i alle fall svare et solid ja. 

Noe som du særlig er opptatt av i 
organisasjonens virksomhet?
Jeg jobber som kunstner sammen med 
min kone Ela. For oss handler kunst om 
å sikte mot noe høyere. Det kan være 
en enorm kraft i et godt bilde, men det 
vil føles tomt hvis det ikke handler om 
noe mer enn kun å behage øyet.

Jeg tror det kan sammenlignes litt med 
det å være kristen. Det blir en nokså 
tomt hvis det kun handler om å bevare 
en fasade, og at det å bli sett i kirken av 
andre skulle være viktigere enn å være 
god mot seg selv og andre. 

Det er dette vi liker veldig godt ved 
Kirkens Nødhjelp. Det er ikke en 
organisasjon som handler om store 
ord og fine fasader. Det handler om 
å hjelpe de som virkelig trenger det, 
og vi er derfor utrolig glade for at vi 
kunne bidra med motiver for å kjem-
pe med dem mot vannmangel og  
klimaurettferdighet. Ela Buria og Johan Reisang.

Johan Reisang har bidratt med mange spennende illustrasjoner til Vigdis Reisang dikt. 
Flere av disse har vi fått trykke i Kirkespeilet. Kunstnerparet Johan og Ela har laget 

illustrasjonene til Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon 2020: SAMMEN FOR 
KLIMARETTFERDIGHET. Konfirmantene i våre menigheter deltar i denne aksjonen. 

Vi i Kirkespeilet vil gjerne ha en prat med Johan. Vi starter med å spørre: 
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Hva var av betydning for oppdraget /
utformingen av oppdraget?
Vi laget illustrasjoner til den poli-
tiske kampanjen som utgjør en plakat, 
en brosjyre og brettspillet «Stopp 
Klimakrisen». 

Når man lager denne type motiver må 
man holde tunga veldig rett i mun-
nen. Det skal ikke mange streker til i et 
ansikt, eller litt andre farger, før uttryk-
ket forandrer seg radikalt. 

For eksempel var det viktig at Erna 
Solberg i den ene illustrasjonen skulle 
være lik seg selv, og ha et seriøst 
uttrykk med en bekymret tone. Men 
vi måtte først innom ekstremt sjøsyk, 
og 4 timer for lenge i samariumet Erna 
Solberg, før det omsider klaffet. 

Du og din samboer/kjæreste (?) er sam-
men om dette oppdraget. Kan du si 
litt om hennes rolle som kunstner og 
medarbeider?
Ja, jeg og min kone Ela jobber sammen 
i en kunst-duo. 

Kunst-duoer er ikke noe man hører så 
mye om, og jeg tror årsaken til det er 
at de ikke nødvendigvis er de enkleste 
samarbeid en begir seg ut på. Vi startet 
å samarbeide i 2015, og det startet litt 
tilfeldig. 

Jeg spurte Ela hva hun syns om noen 
illustrasjoner jeg hadde laget før jeg 
sendte dem videre, og hun hadde så 
mange gode innspill og tips til forbed-
ringer at vi startet å jobbe mer og mer 
sammen. 

Min styrke hører mer til streken, og Ela 
har det på fargene, men vi gjør alt sam-
men fra start til slutt, så det å finne ut 
av hvem som gjør hva, er litt som og 
forsøke å finne en løsning på høna og 
egget. 

Har du noen tanker om klimarettfer-
dighet og vår fastetid - før-påsketid i 
kirka? Hvordan kan det henge sam-
men?
På spøk har jeg sagt at jeg tror kun kli-
makrisen kan løses hvis man stopper  

å tro på at døden medfører at man 
stopper å være her på jorden. Hadde 
alle vist at de kom tilbake igjen etter 
de gikk bort, så tror jeg mange hadde 
tenkt annerledes og gjort andre valg. 

Kanskje det var det som gjorde at Jesus 
ikke så noen annen løsning enn å være 
en legemliggjørelse av medfølelse. Han 
viste at livet fortsetter etter døden, og 
at eneste vei ut av denne sirkelen er å 
møte alt liv med kjærlighet. 

Noe du eller Ela har «på hjertet» til 
slutt? 
Vi håper dere vil like illustrasjonene, 
og Stopp Klimakrisen spillet! 

(Det kan lastes ned her gratis - https://
www.fasteaksjonen.no/ressurser/for-
konfirmanter/)

Og i starten av august stiller vi ut under 
Hamsundagene på Hamsunsenteret, 
og kjempehyggelig hvis dere har lyst 
til å komme for å være sammen med 
oss under åpningen. 

Kunstnere: Johan og Ela.
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Tekst: Linn Marit Daljord Knutsen / Foto: Tom Melby

Babysang 2020

Hver tirsdag møtes en fin gjeng med 
mammaer og pappaer sammen med 
sine babyer til babysang i Rønvik 
kirke. I januar startet et nytt 10 ukers 
kurs og vi synger hilsesang, og sier rim 
og regler som har gått fra generasjon 
til generasjon av småbarnsforeldre. Vi 
lærer også nye sanger som handler om 
barnets nærhet til mor og far og Guds 
usynlige nærvær her og nå. I babysan-
gen erfarer barnet seg sett og berørt. 
Noen gir også lyd fra seg. En sterk opp-
levelse jeg hadde i starten av min baby-
sangkarriere da et barn som hadde gått 
på babysangkurs, bare kom tilbake på 
besøk, dagen før sin ett-års-dag. Hun 
fulgte med på det som skjedde, og så 
erfarte jeg at hver gang jeg sang, så 
nynnet hun med, og når jeg var stille, 
var hun stille. Hun hadde ikke ordene, 
men melodien og sangen satt i krop-
pen på det lille barnet. På slutten av 
hver gang så synger vi oss opp i kirk-
erommet og samles rundt døpefonten, 
der bekreftes barnet med navnet sitt 
og tilslutt tenner vi lys i lystennestedet 
vårt og ber for barna og avslutter med 
aftenbønn. «La alle barn i verden få det 
like godt som meg».

Kjenner du noen med baby eller er du 
hjemme i permisjon med baby, så er de 
velkommen til Rønvik kirke. Vi starter 
nytt kurs tirdag 24. mars og holder på 
helt til i juni. Så starter vi årets siste 
kurs i slutten av august. Ta kontakt for 
å melde din interesse! 
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Turid er med i sin andre periode i Kjerringøy menighetsråd, og er en trofast kirkegjenger. 
For å bli litt bedre kjent med henne, fikk vi gjort en avtale om et lite intervju. 

Etter en gudstjeneste i Kjerringøykirka tok vi oss en prat. 

Turid Alma Løvhaug Almbakk

Et kjent ansikt på gudstjenestene 
i Kjerringøy kirke

Kan du fortelle litt om din bakgrunn og 
din tilhørighet til Kjerringøy?
Tja.. Jeg er født og oppvokst på 
Tverbakk og vi var 9 søsken. Mora mi 
het Agnes og faren min Karolius. Jeg 
gikk på «småskole» og «storskole» på 
Tverbakk. Det var fra 1.-7.klasse. Vi 
sang salmer hver eneste dag, og jeg kan 
huske at vi hadde egne sangtimer. 

Deretter ble det framhaldsskole på 
Kjerringøy, før jeg gikk i husmor- 
og gårdslære hos min mor et år, ble 
hushjelp hos lærer fru Blix og begynte 
på yrkesskolen i Bodø. Jeg fikk utdan-
ning der innen kjole- og draktsøm. 

Hun forteller også at hun ble døpt 
i Rørstad kirke, siden Tverbakk til-
hørte Sørfold i den tida. Etterhvert 
ble hele Kjerringøy lagt inn under 
Bodin, og konfirmasjonen fant sted 
i Kjerringøy kirke i 1961. I tre uker 
syklet hun og nabovenninnen Torhild 
til «Framhaldsskolen» på Kjerringøy 
for å delta på konfirmasjonsundervis-
ningen.

I 1967 førte kjærligheten henne ut i 
verden, og hun seilte 10 år utenriks 
sammen med sin kjære før de bosatte 
seg i Tromsø. Da gikk hun tilbake til 
klesbransjen. Etter at hun ble enke 

møtte hun Knut Almbakk fra Bodø, 
med hus og aner på Kjerringøy. Hun 
flyttet «hjem» i år 2000 - etter 33 år. 
De siste 5-6 årene har de hatt bosteds- 
adresse på Kjerringøy. Nå har de 
bare «hytte» i byen. I tillegg til å være 
med i menighetsrådet, er hun aktiv 
i Husflidslaget på Kjerringøy og i 
Rebekka-losjen i byen. 

Hvilket forhold har du til kirka?
Jeg har alltid likt å gå i kirka, og jeg har 
jo trua mi. Da jeg bodde i Tromsø, gikk 

jeg ofte på gudstjenester i Grønnåsen 
kirke. Det betød dessuten mye for meg 
å delta i menighetens sorggruppe etter 
at mannen min døde. Så kirka er viktig 
for meg, og jeg gjør gjerne en innsats 
for Kjerringøy menighet. 

Hva tenker du om kirkas betydning for 
folk flest på Kjerringøy?
Det virker ikke som den betyr så mye 
i hverdagen. I hvert fall kommer det 
jo svært lite folk på gudstjenestene. 
Stadig mindre etterhvert som den eldre 
generasjonen forsvinner. Men kirka er 
fremdeles viktig i forbindelse med dåp, 
konfirmasjon, vielser og begravelser, 
ser det ut som. Og det kommer mange 
folk når det er konserter i kirka. Det er 
jo bra. 

Har du noen spesielle ønsker for 
Kjerringøy menighet framover? 
For fremtida kunne jeg ønsket meg at 
flere folk vil støtte opp om kirka og 
komme på gudstjenestene. Det hadde 
vært fint!

Der endte praten vår, og jeg håper flere 
vil gjøre som Turid: å komme ofte på 
gudstjenestene i Kjerringøy kirke!

Tekst: Ragnhild Strauman / Foto: Tor Solheim

Turid Alma Løvhaug Almbakk.
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Vigleik Aas, kretsleder i Nordland KFUK-KFUM, var strålende fornøyd 
med ByNatt 2020. Dette er en viktig arena for kirka, gjennom å skape 
møteplasser for ungdom, der de kan få være seg selv, i trygge rammer. 

Tre av konfirmantene i Rønvik, Hedda Hemminghytt, Sara Skjerpeng 
Benonisen og Mia Hemminghytt.

Fredag 7. februar var mer enn 700 ungdommer samlet til 
ByNatt i Bodø spektrum. Dette er det største ungdoms-
arrangementet i kirkelige regi i Bodø og Salten, og et sam-
arbeid mellom menighetene i Bodø og Nordland KFUK-
KFUM. I år var tema: «Fremtid og håp». Fra Rønvik var alle 
118 konfirmantene med. 

Bynatt 2020
Av Torkel Irgens

Etter en storartet dugnadsinnsats i februar flyttet butikken 
inn i nye lokaler. Vi gleder oss over nyoppussede, lyse og 
hensiktsmessige lokaler. Vi ønsker alle velkommen til å 
handle og til å levere pent brukte møbler, barneklær, bøker, 
serviser, tekstiler og «ting og tang». Turistene spør etter noe 
som er «norsk». Vi ønsker oss norske suvernirer, håndar-
beider etc. Ta kontakt i butikken i Storgata 9 eller på butik-
kens telefon 48951120. Følg oss på Facebook NMS gjen-
bruksbutikk, Bodø.

NMS gjenbruksbutikk 
inn i nye lokaler 

Av Anna-Helene Johnsen
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Det skjer – det har hendt!

Søndag før jul var det julekonsert i Kjerringøy kirke. 
Karoline Åseng hadde tatt initiativet, og trommet 
sammen svært mange gode krefter for å fylle kirken 
med sang og musikk. En fullsatt kirke fikk høre flott 
sang fra kor, kvartett, duetter og solister, og musikk 
spilt av gitarister, organist og trompetist. For oss som 
var tilhørere, ble konserten en fin og høytidelig opp-
levelse, og en god forberedelse til julen.

Julekonserten i 
Kjerringøy kirke 2019 

Tekst: Hilde Fylling / Foto: Sveinung Nygaard

Rønvik menighet søker 
etter vertsfamilie og 
hybler til to ett-åringer 
fra Brasil
Ungdomsprosjektet utvides nå med to studenter 
fra Brasil. Disse går på Hall internasjonale fagskole, 
og skal være i Rønvik / Bodø-området i perioden 
september 2020 – mai 2021.

De to studentene har behov for hver sin vertsfami-
lie og hver sin hybel. Vertsfamilie og hybelvert kan 
være en og samme person, men trenger ikke å være 
det.

For mer informasjon – ta kontakt med 
Kristin Jenssen, kj876@kirken.no, tlf 91908428

Rønvik menighetsbarnehage har ledige plasser fra 
august 2020. Vi er en liten, trygg og god barnehage 
med 2 avdelinger. Vi har stabilt personale og ligger 
sentralt til i Rønvika. Kom gjerne innom oss eller 
ring hvis du ønsker å vite mer om oss. Du kan også 
lese mer på hjemmesiden vår.
 
Adresse: Einmoveien 41, 8009 Bodø
Tlf: 47 09 22 17
www.englebarn.barnehage.no

Trenger du barnehageplass?

Formiddagstreffet i Rønvik kirke 
Program

Vi møtes kl. 11.00 til andakt, trim, kaffe og program 
slik du ser i planen. 

25. mars: Hvem var Johannes Bratteng? 
 v/ Tove Mette Meland
15. april: Bibeltime v/ Svein Malmbekk
29. april: Menighetsbarnehagen 
 v/ Monica Nymo
13. mai: Om eldre og demens v/ Inga Karlsen
27. mai: Tur til Myrvold gård i Meløy

Loddsalg 29.4. Ta med en gevinst om det passer!
Alle betaler kr 25,- for kaffe og vafler.

Hjertelig velkommen!
Har du spørsmål: 
Ta kontakt med Diakon Vigdis Larsen, tlf. 47 09 51 66

Hybel søkes for en eller 
to studenter fra Brasil fra 
september 2020 – mai 2021. 

Ordinære leievilkår 
Henv. Rønvik menighet 
v/Kristin Jenssen, 91908428
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DØPTE RØNVIK KIRKE
Oliver Matheo Ludvigsen 27.10.2019
Emmet Bergli Severinsen 27.10.2019
Ella Winny Farstad Sørensen 10.11.2019
Elida Vaag Miller 13.11.2019
Emma Sjøholt Bergersen 17.11.2019
Othelia Wiik 17.11.2019
Tobias Egerdal Amundsen 24.11.2019
Aksel Kvandal Hultgren 24.11.2019
Sigrid Bygdevoll Rengård 24.11.2019
Tuva Emilie Underdahl 01.12.2019
Sigurd Øverås 12.01.2020
Gustav Hammervold Herder 19.01.2020
Bjørn Hammervold Herder 19.01.2020
Ingeborg Sæthre Skjelstad 19.01.2020
Ulrikke Normann Hoem 26.01.2020
Luna Marie Fjeld 09.02.2020
Emil André Myrvang-Danielsen 09.02.2020
Liam Selvaag Bolme 23.02.2020
Senas Aleksander Hisham El-Rayani 25.02.2020
Oskar Kristensen Fjærvoll 01.03.2020

DØPTE I KJERRINGØY KIRKE  
Solveig Bergset Strandå 28.09.2019
Ravna Therese Ingrid Oddbjørnsdatter 19.01.2020

DØPTE I ANDRE KIRKER
STRØMSGODSET KIRKE  
Åsne Stødle Aass 24.11.2019 
BODIN KIRKE  
Jakob Strand Kløkstad 17.11.2019

GRAVFERDER RØNVIK KIRKE
Turid Johanne Høyersten Holm 04.11.2019
Elise Marie Nergård 07.11.2019
Leif Wilhelm Hansen 18.11.2019
Leif Karl Pedersen 02.12.2019
Kari Dorthea Kristensen 05.12.2019
Jan Petter Norkyn 05.12.2019

Lilli-Ann Barth Johnsen 06.12.2019
Solrunn Aud Liv Lund Edvardsen 17.12.2019
Olav Ulf Westvig 26.12.2019
Kjell Kløkstad 27.12.2019
Torstein Wiik 31.12.2019
Aud Harriet Hansen 03.01.2020
Ellinor Hansen 14.01.2020
Gunnar Kristen Skille 15.01.2020
Bjørn Arne Hansen 18.02.2020

GRAVFERDER KJERRINGØY KIRKE  
Randi Ellen Marie Ovesen 13.12.2019
Mary Edvardsen 17.01.2020
Mildrid Anie Nohr 22.01.2020

GRAVFERDER BODIN KIRKE 
Kjell Magne Larsen 13.10.2019
Agnes Nikoline Edvardsen 06.12.2019
Reidar Fredrik Rikardsen 09.12.2019
Kåre Østensen 13.12.2019
Odd Harry Lind 24.12.2019
Leif Jenssen 27.12.2019
Liv Steinsvik 13.01.2020
Hans Martin Aasbakk 21.01.2020
Lars Henry Johan Martinsen 16.02.2020
Arthur Nymo 25.02.2020

GRAVFERDER BODIN SEREMONIROM
Ågot Marie Vatshaug 19.11.2019
Karin Heggstad 27.11.2019
Torill Utne Skagen 31.01.2020
Torgeir Walter Jonassen 19.01.2020

GRAVFERDER KJERRINGØY KIRKE
Randi Ellen Marie Ovesen 01.12.2019

GRAVFERDER BODØ DOMKIRKE
Kaare Albertsen 05.12.2019
Olav Kjell Arne Eide 11.12.2019

GRAVFERDER MISVÆR KIRKE
Annfinn Ole Johansen 08.12.2019
Asbjørg Skogmo 15.12.2019

Slekters gang

Dåpsbarn Linnea Marie

I Rønvik menighet ønsker vi å invitere til dåp. Noen 
har en dåpskjole i familien, andre har det kanskje ikke. 
Vi i Rønvik ønsker å kunne tilby lån av dåpskjole uten 
at det skal koste noe. Har du en å låne bort eller gi bort 
– ta kontakt med noen av de ansatte i Rønvik menighet. 
Oversikt over ansatte finner du på s 2 i Kirkespeilet. 

Av Anna-Helene Johnsen

Har du en dåpskjole 
å låne bort



11KirKespeilet 1/20

- 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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Gudstjenester i 
Rønvik og Kjerringøy

RØNVIK KIRKE

Søndag 29. mars kl 11 (4. søndag i faste): 
Høymesse v/ Irgens. Rønvik kantori del-
tar.

Søndag 5. april kl 11 (Palmesøndag): 
Høymesse v/ Jenssen.  

Torsdag 9. april kl 11 (Skjærtorsdag): 
Høymesse v/ Jenssen og Malmbekk.    
Måltid i Kirkestua etter gudstjenesten.

Fredag 10. april kl 11 (Langfredag): 
Langfredagsmesse v/Jenssen.

Søndag 12.april kl 11 (1. Påskedag): 
Høytidsgudstjeneste v/ Irgens og 
Malmbekk.

Søndag 19. april kl 11 (2. søndag i 
påsketiden): 
Høymesse v/Malmbekk og Irgens. 
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

Søndag 26. april kl 11 (3. søndag i 
påsketiden): 
Familiemesse v/ Persson og Malmbekk. 
Rønvik barnegospel. 

Lørdag 2. mai kl 10.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Jenssen og 
Irgens. 

Lørdag 2. mai kl 13.00: 
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Jenssen og 
Irgens.

Søndag 3. mai kl 11 (4.søndag i 
påsketiden): 
Høymesse v/ Jenssen og Irgens. 
Konfirmasjon.

Lørdag 9. mai kl 10.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Jenssen og 
Irgens.

Lørdag 9. mai kl 13: 
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Jenssen og 
Irgens.

Søndag 10. mai kl 11 (5. søndag i 
påsketiden): 
Høymesse v/Jenssen og Irgens. 
Konfirmasjon.

Søndag 17. mai kl 12 (Nasjonaldagen): 
Ingen gudstjeneste i Rønvik kirke. Vi 
slutter opp om gudstjenesten i Bodø 
Domkirke.

Torsdag 21. mai kl 11 (Kristi 
himmelfartsdag): 
Høymesse v/ Irgens.

Søndag 24. mai kl 11 (søndag før pinse): 
Høymesse v/ Irgens.

Søndag 31. mai kl 11 (1. Pinsedag): 
Høytidsgudstjenste v/Jenssen.
  

KJERRINGØY KIRKE / BO-GODT

Fredag 10. april kl 11 (Langfredag): 
Langfredagsmesse v/Malmbekk.

Søndag 12. april kl 11 (1. Påskedag): 
Høytidsgudstjeneste v/ Fylling.

Torsdag 14. mai kl 11.30: Bo-Godt. 
Nattverdgudstjeneste v/ Fylling.

Søndag 17. mai kl 11.30 
(Nasjonaldagen): 
Gudstjeneste v/ Fylling.

Søndag 31. mai kl 11 (1. Pinsedag): 
Høytidsgudstjeneste v/ Fylling

Torsdag 11. juni kl 11.30: Bo-Godt. 
Nattverdgudstjeneste v/ Fylling. 

«Som den gylne sol»
Kingos vakre påskesalmer 
beskriver Jesu oppstandelse som 
en soloppgang:

«Som den gylne sol frembryter 
gjennom den kullsorte sky
Og sin stråleglans utskyter, så at 
natt og mulm må fly,
Så min Jesus av sin grav og de 
dype dødens hav
Oppstod ærefull av døde imot 
påskemorgen røde.»

Jesu oppstandelsen er som våren. 
Den er lyset som seirer over 
mørket. 
Livet som er sterkere enn døden. 
Den gir oss en ny fremtid.  
Full av nye muligheter.  

Fo
to

: K
nu

t J
ør

ge
n 

O
ls

en



Forretningstrykk AS

Klimaendringer, fattigdom, krig og 
konflikt er dessverre en sentral del 
av verdensbildet. Da er det godt å 
se at det nytter å hjelpe og at pen-
gene som samles inn kommer frem. 
Kirkens Nødhjelps arbeid med rent 
vann redder liv hver eneste dag. 

Akkurat nå gjør menigheter over hele 
Norge seg klare til å forandre verden, 
et liv om gangen. Det gjør vi gjen-
nom å samle inn penger til Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon 29. – 31. mars. 
Aksjonen er Norges nest største bøs-
seaksjon, og samler hvert år 40.000 
bøssebærere. 

I Rønvik menighet kommer over 
100 konfirmanter og flere voksne 
rundt med bøsser tirsdag 31. mars kl. 
18.00-20.00. Ta vel imot dem. I fjor 
samlet de inn 66657. Du kan vippse 
til 2426 om du ikke har kontanter. 
Kontonummer 1594 2287493. Merk 
med « Fasteaksjonen».

Som for 14 år gamle Bate og 10 år gam-
le Kila i Beseko i Etiopia. Landsbyens 
eneste vannkilde var den røffe og 
skitne elva som gjorde at folk ble syke. 
Det voldsomme regnet la hele avlinger 
under vann. Folk ble så syke at flere 
pakket tingene sine og flyktet. Verken 
Bate eller Kila kunne gå på skolen, de 
måtte hjelpe familiene sine for å få 
hverdagen til å gå rundt. 

Pengene fra Fasteaksjonen gjør det 
mulig å endre liv. Unge jenter trenger 
ikke lenger bruke flere timer daglig for 
å hente skittent vann fra vannkilder de 
deler med dyra. Folk holder seg friske, 
kan jobbe og gå på skolen. 

Klimaendringene sender mennesker 
på flukt, skaper mer fattigdom og 
prekær vannmangel. Pengene fra 
Fasteaksjonen bidrar til at Kirkens 
Nødhjelp kan gi mennesker over 
hele verden tilgang til rent og trygt 
vann, trygge toaletter og opplæring i 
hygiene. Det redder liv. 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon 
29. til 31. mars 2020 

Kirkens Nødhjelp 
hjelper langsiktig med 

rent vann til mange 
Tekst/foto: Kirkens Nødhjelp og Vigdis Larsen

Konfirmantene Rikke Aalstad og Tobias Wisth 
skal gå med bøsser.


