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Utegudstjeneste i 
Coronaens tid

Guds timeplan
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Tekst: Irene Brennsund

Vi feiret familiemesse på fastelavnssøndag med Torkel J Knudsen Irgens, 
diakon Vigdis Larsen og menighetspedagog Heidi Henriette Vollen. 
Kantor Jarle Brudal tok med seg El-pianoet inn i gangen og musikken kom 
ut via høytaleren. Kirketjener Tor Solheim ordnet det praktiske og har 
tatt bildene. Speiderne lagde bål og sørget for mat etterpå. Kirkeklubben 
var med i sang og bønner. Det kom over 60 personer og heldigvis var det 
vindstille. 

Timeplan. Satt opp for året, for uken, for dagen. Hva gjøres i neste uke, 
hva står på timeplanen? 

Å planlegge er viktig for mange, mens andre tar det som kommer, uten 
planlegging. Finnes det gode forbilder for planlegging?  

Jeg vet om en som er god til det, han som sa «bli lys, og det ble det».

«Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin sønn, født av en kvinne født 
under loven. Han skulle kjøpe dem fri som sto under loven, så vi kunne 
få retten til å være Guds barn» Galaterne 4. 4-5. 

God påske!
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Andakt

Håp
Av Elisabet Kongsbakk

Jeg VIL skrive om håp. Den trassige 
varme troen på positiv endring, selv 
når det ser som mørkest ut. Men 
egentlig - har jeg gitt opp å håpe. 
På at vi mennesker klarer å fikse 
den pandemiske, febersyke vakre 
blågrønne kloden. 

«Voksne fortsetter stadig å si at vi skylder 
å gi de unge håp. Men jeg vil ikke ha deres 
håp, at dere er håpefulle. Jeg vil at dere skal 
ha panikk. Jeg vil at dere kjenner på min 
daglige frykt. Jeg ønsker handling. Jeg vil 
at dere handler som i en krise. Gå til aksjon 
som om huset brenner, for det gjør det!» 
Greta Thunberg

Vi liker å tro at verdier og holdninger 
styrer våre handlinger. Men ofte 
lever vi i det forskere kaller «kognitiv 
dissonans». Det ubehaget som oppstår 
når vi handler på måter som vi har 
kunnskap om, er feil. Vi omdefinerer 
summen av våre hverdagsvalg så de 
ikke «blir så ille likevel». Det demper 

ubehaget. Vi kildesorterer jo, spiser 
mindre kjøtt, og bil nummer to er 
elektrisk. Dessuten: Det spiller ingen 
rolle hva lille Norge gjør!

Fornuftsstridig nok. Jeg eier et HÅP. 
Et trassig håp jeg glimtvis får øye på, 
og jevnlig opplever kraften i. Et håp 
her og nå – og på tross av. Det håpet 
har røtter i Guds hage. Jeg var så 
heldig å få troen på den treenige Gud 
i gave som barn. Jeg takker for at jeg 
fortsatt får romme troen i hjertet, som 
forståelsesramme for livet. Tro, avledet 
av det norrøne trǫð, betyr opptråkket 
sted, vei eller land. Kanskje var det 
mormors bønner som åpnet vei i meg? 

Tro er mer enn tankemessig søken og 
undring over livets store spørsmål. Tro 
er også å handle, øve og erfare. Martin 
Luther skal ha sagt: «Om jeg visste at 
verden gikk under i morgen, ville jeg 
likevel gå ut i min hage og plante et 
epletre i dag.» Troens fellesskap består 

av mennesker fra alle verdenshjørner, 
som gjennom levd hverdagsliv lengter 
etter å bidra med sine krefter og evner. 
Som ber om at våre små livshistorier 
veves inn i en meningsbærende større 
sammenheng. Som ber om mot til 
oppbrudd, og om kraftfullt håp.

Men er ikke det utopi? Kristen tro 
er jo langt fra «quick-fix». Bønn tar 
ikke bort krenkelser og overgrep, 
naturødeleggelse og klimasorg. Å gi 
av våre penger fjerner ikke smerten i 
krig og desperat nød. Tro fjerner ikke 
egoisme og gir ikke svar på «hvorfor». 
Men troens øyne kan se en åpen dør. 
Vi har et DU å gå til med våre rop. 
Og i den gamle boka lyser en håpefull 
bønn: 
«Må han gi dere lys til hjertets øyne, så 
dere får innsikt i det håp han har kalt dere 
til, hvor rik og herlig hans arv er for de 
hellige, og hvor overveldende hans kraft 
er hos oss som tror.» Paulus’ brev til 
efeserne 1, 18-19. 

Lise Brissach: «Vi gidder ikke pollinere mer!» 
En kunstners dypt alvorlige kommentar. Selv små mengder virkestoffer 
i sprøytemidler påvirker biers navigasjon og reproduksjon.
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Kirkespeilet er på besøk i maleklubben i Rønvik kirke

Dette gjør vi fordi det er artig. Britt Johansen 
og Inger Marie Berg.

Hvordan starta det hele?
En kald februardag er vi i Kirkespeilet 
på besøk i maleklubben. Vi lurer på: 
er også dette en av aktivitetene, som 
foregår i kirka? Hvor lenge har de holdt 
på, og hva er det som gjør at 10 damer 
møtes regelmessig for å male? Vi har 
gjort avtale med Inger Marie Berg, som 
er leder og lærer for klubben. «Vigdis 
diakon ønsket ei kreativ gruppe i kirka», 
forteller hun «noe annet enn vanlige 
kirkelige sysler». Hun er ofte med når vi 
drikker kaffe, og hun blir kjent med oss 
på den måten.

Interesserte damer
I Kirkestua sitter damene opptatt 
med akvarellmaling. Dagens tema er 
«Nordlys», og de erkjenner at det er 
vanskelig å fange nordlyset med alle 
sine farger og nyanser ned på papiret. 
Vi snakker først med Kirsten og Else 
Torunn. De er begge fra Saltstraumen 
og har tidligere gått i lære hos maleren 
Torgeir Schølberg. De ble inspirert 
av bildene hans, fargene og fjellene. 
Tidligere møttes de hos hverandre, men 
de trengte et større rom, og i samarbeid 
med Inger Marie og Rønvik kirke har de 
fått bruke dette flotte lokalet en gang pr. 
måned.

Vi møter videre Lillian og Britt, begge 
fra byen. Britt forteller at hun ble 
pensjonist for 10 år siden. Hun tegnet 
som barn, og hadde nå lyst å begynne 
å male. Det er artig å se alle uttrykkene, 
bruke sine evner bare fordi hun har lyst 
å male. Britt startet i gruppa for et år 
siden.

Også Randi og Anne Kristine har denne 
felles interessen, og starta med maling 
da de ble pensjonister. Gretha sier at 
hun må øve mye. Det gode resultatet 
kommer ikke av seg selv. Det er sosialt 

å være her. Og vi lærer av hverandre. 
Gretha har også deltatt på julemesse på 
Tusenhjemmet. Aud maler også – bare 
fordi det er artig! Hun har tidligere tatt 
flere kurs, og glad for å kunne holde på 
med dette. Aud har også malt sammen 
med gruppa «Entusiastan».

Kursleder Inger Marie forteller at 
det ligger mye arbeid i å lage et 
godt bilde. Skal du bli god, må du 
male regelmessig. Og vi må ha gode 
redskaper for at resultatet skal bli godt.  
Flere av deltakerne har gått på kurs 
hos bl.a. Aud Rye og Kristin Børresen 
for å lære mer. Vi i Kirkespeilet takker 
for oss, og ønsker de entusiastiske 

damene lykke til med neste tema, som 
er «måker!

Tekst/ Foto: Anna-Helene Johnsen

Vi er her fordi det er artig!

Inger Marie Berg og Aud Borgsø Olsen.

Frivillighet i Rønvik
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Tekst: Anna-Helene Johnsen / Foto: Vigdis Larsen

Vi er gjennom mange år blitt kjent med 
Inger Marie Berg, som vi har møtt i ulike 
sammenhenger i Rønvik menighet. 
Kirkespeilet møter Inger Marie en 
formiddag for å ha en prat med henne. 
Dialekten røper at hun slett ikke er fra 
Bodø, og vi spør hvor hun «egentlig» 
kommer fra.

Jeg kommer fra Ålvik i Hardanger, 
men har bodd i Bodø 56 år. Ålvik er 
et industristed som ligner på f.eks. 
Glomfjord eller Straumen.

Kan du fortelle litt om barndom og 
oppvekst?
Jeg vokste opp i en familie med tre 
brødre, med hjemmeværende mor 
og med far som jobba på fabrikken. 
Jeg hadde en veldig god barndom, 
gikk på folkeskole og tok etter hvert 
landsgymnas på Voss. Der bodde jeg 
på hybel slik som mange andre elever 
gjorde. Etter hvert dro jeg til lærerskolen 
i Bergen.

Mor har alltid gått i kirka, var med i alle 
slags sosiale lag, var beskjeden på egne 
vegne og kulturinteressert. Foreldrene 
mine var ofte vertskap for talere i 
Folkeakademiet. Det var veldig kjekt! 
Mor var særlig flink å lage oppsatser 
med blomster. Far dreide skåler i tre, 
og disse solgte de. Mor hadde nok en 
kunstnerisk åre. Hun gikk på kurs i 
akvarellmaling 76 år gammel. Mor og 
far levde et godt liv i lag. Far ble 92 år, 
og mor ble 96 år.

Hvordan hadde det seg at du kom til 
Bodø? 
Jeg gifta meg med en nordlending, 
Edvin fra Neverdal i Meløy. Vi møttes 
i skolelaget i Bergen der han gikk på 
handelshøyskolen og jeg på lærerskolen. 
Vi flytta til Bodø der jeg starta med å 

jobbe som lærer til vi fikk barn, etter 
hvert tre gutter. Edvin jobba som lektor 
på Bodø gymnas. Jeg var heime hos 
guttene til jeg tok videreutdanning i 
forming og kristendom. Da guttene 
var store, begynte jeg å jobbe på Bodø 
bibliotek. Der var jeg i 22 år. Og jeg 
(Anna-Helene) må si at hun har gitt 
meg mange gode lesetips! 

Dere har også hatt et år i Estland!
Edvin hadde kontakt med estiske 
orienteringsløpere. Så hadde vi en 
estisk utvekslingsstudent, Ave. Vi 
hadde en drøm om å komme til Estland. 
I 1996 / 97 reiste vi til Tarto, som er en 
studentby. Edvin fikk permisjon i ett 
år, studerte «Samfunn i omveltninger», 
og underviste gratis i engelsk ved et 
teologisk akademi. Det var en stor 
opplevelse og leve med menigheten 
der. Vi møtte familien til Ave og hadde 
mye kontakt med studentene, som 
Edvin underviste.

Vi har møtt deg i mange sammenhenger 
i Rønvik menighet og i Rønvik kirke. 
Kan du fortelle litt om oppgaver du har 
hatt? 
Jeg har i flere år vært hatt ansvaret for 
maleklubben. Så har jeg vært leder 
for bønnegruppa i 32 år. Vi har hatt 
ukentlige møter. Det har vært en stor 
glede å delta i dette fellesskapet over så 
mange år. Vi har hatt ulike bønneemner 
fra menigheten. Da vi begynte, ba vi 
om ny kirke, og den har vi nå hatt i mer 
enn 20 år. Vi har bedt for de ansatte i 
menigheten, bedt etter henvendelser fra 
folk i menigheten, ved ulykker og ved 
spesielle hendelser. I bønnekrukka i 
kirka legges anonyme bønner. Disse har 
vi bedt for. De ansatte har visst at vi har 
vært med å bære dem på denne måten.

I flere år var jeg med å lage «tirs-
dagsmiddager» for barn og voksne 
før noen skulle på ulike aktiviteter i 
menigheten. Nå har Koronaen satt en 
stopper for disse. 

Vi nærmer oss slutten på samtalen, og 
spør om det er noe Inger Marie er særlig 
opptatt av nå.
Jeg ønsker å fylle dagene med noe som 
er meningsfylt. Det er lett å bekymre seg 
for barnebarna, for hva slags verden de 
skal vokse opp i. Jeg er også bekymret 
for at vanen med å gå til gudstjeneste 
skal blir borte. Jeg ser stort på verdien 
i fellesskapet, og kan undres på hvor 
lenge denne pandemien skal vare. Vi 
har ikke tid til Koronaen! Vi vil besøke 
barn og barnebarn. Samtidig må vi være 
takknemlige som får være friske!

Kirkespeilet takker Inger Marie for 
en god og trivelig samtale denne 
formiddagen. Vi ønsker deg Guds 
velsignelse for de oppgavene hun står i 
og for oppgaver, som venter.

INGER MARIE BERG 
– en kjent person i Rønvik 

Inger Marie Berg.
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«For ditt barn er din stemme den 
vakreste i verden» bruker vi å skrive 
i invitasjon til menighetens babysang. 
Å synge med barn gir trygghet, ro, 
smil og latter. Det er flott å møtes med 
andre å leke og tulle og synge. Og fint 
å lære sanger til å bruke hjemme.

Babysang i denne perioden med 
pandemien er ekstra viktig. Det er få 
muligheter for nybakte foreldre til å 
treffe andre. Vi har hatt Babysang i 
høst, og nå etter jul. Vi kjører det som 
kurs, og ikke «Drop in» - for trygt 
smittevern, forutsigbart hvem som 
kommer, og lettere å bli kjent. Gledelig 

nå i vinter er at to mødre kommer fra 
Kjerringøy med sine små for å være 
med. Bortsett fra da stormen Frank 
gjestet Bodø.

Og jeg som leder dette året synes det er 
veldig kjekt å være tilbake og jobbe litt 
i Rønvik menighet. Jeg jobbet her som 
kateket i halv stilling to år i 1989-1991. 
Da var det mest konfirmantarbeid. Til 
vanlig er jeg kateket i Saltstraumen 
menighet, men dette året lånes jeg litt 
bort til Babysang og Småbarnssang i 
Rønvik. Det er flotte folk, små og store 
som jeg får bli kjent med.

Kari Olaussen.

Her ser vi en av brukerne på 
dagtilbudet, Kari Olaussen i full gang 
med rundstykkebaking. Dagtilbudet 
har nå eksistert i 3 år og det har 
blitt svært populært. Dessverre har 
smittesituasjonen gjort at vi må ha 
færre personer enn vi hadde tenkt. 
Nå har vi venteliste, og noen får 
komme bare annenhver mandag. Det 
er program hver gang kl. 10.00-14.00 
med opplesning, samtale, sang, trim 
og god middag. 

Dagtilbudet
Tekst/foto: Vigdis Larsen

Det skjer i Rønvik og Kjerringøy

Såpebobler.

Babysang i en spesiell tid

Kursdeltakerne på babysangkurs vinteren 2021. Fra venstre Marte og Selma, Hege og Amelie, 
Rebecca og Ninni, May og Sondre, Tanya og Victoria, Karoline og Albert

Tekst/foto: Bergljot Gåre
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I år er det 5 kirkekonfirmanter i Kjerringøy: Kaja Nohr, 
Mathias Blestrud, Stian Elias Strømsvik-Johansen, Kristian 
Nohr og Brage Johan Rostad. 

Konfirmantopplegget i Kjerringøy har også blitt preget 
av korona-restriksjoner, og i de to periodene vi ikke fikk 
lov til å ha arrangementer, kunne vi heller ikke samle 
konfirmantene. Men siden de er samme kohort på skolen, 
har vi måttet avlyse litt mindre enn i Rønvik. 

Konfirmantsamlingene er i Kjerringøy kirke, etter skoletid. 
Vi har tema-samlinger hvor vi snakker om forskjellige 
tema om troen og livet, vi blir bedre kjent i kirka og noen 
ganger ser vi film. Før jul var det konfirmantene som 
pyntet kirka og hadde ansvaret for lysmessa, og julaften 
var de med og arrangerte julegudstjenester. I mars skal vi 
delta på sang- og musikk-helg i Rønvik kirke sammen med 
konfirmanter fra Hunstad, Domkirken og Rønvik. Der blir 
det sang, drama og band, og sosialt sammen med de andre 
konfirmantene.

Konfirmasjonen pleier å være 1.pinsedag i Kjerringøy kirke. 
I år er det jo usikkert om vi kan samle mange av familien 
og slektninger allerede i mai, og noen av konfirmantene 
velger derfor heller å ha konfirmasjonen i juli eller august.

Konfirmasjonstid 
i Kjerringøy

Tekst: Hilde Fylling / Foto: Konfirmantene

Tekst: Heidi Vollen 

Konfirmanter 2021

I samråd med menighetsråd og staben i trosopplæring, 
har vi gitt konfirmantfamiliene muligheten til å utsette 
konfirmasjonen til høsten, eller å beholde maidagene. 
Gjeldende konfirmasjonsdatoer vil nå være:
8.-9. mai, 13.-15.-16. mai, 28.-29. august, og 11.-12. september. 

Det har vært en rar høst og vinter, og vi har dessverre 
pga. smittevern ikke fått lov til å møte konfirmantene så 
mye som vi hadde planlagt. Men vi er veldig glade for at 
myndighetene har åpnet opp litt mere for ungdommen. De 
trenger å få lov til å møtes, være sosiale og ha det gøy! 

Derfor minner jeg om at alle i alderen 13 og oppover 
er hjertelig velkommen til å komme til Rønvik ung på 
torsdager, fra kl.16-19.00! Ta med en venn, spill og chill.

Vi håper at gjeldende smittevernregler på 100 personer i 
gudstjenesten vil være mulig også til høsten.

Vi gleder oss stort til å få være med på de 90 konfirmantenes 
store dag.

Om noen har spørsmål knyttet til dette, er det fint om du tar 
kontakt med meg på:
91907364, eller mail hv286@kirken.no

Konfirmantene er glad for at kirkene igjen er åpnet, slik at vi kan samles 
til konfirmantsamlinger. Foto: Torkel Irgens.
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nyansatte menighetspedagogen, Kristina Jenssen (som var 
i menigheten i fjor) vokste det fram nye tanker: Hvordan 
kunne arbeidet i Kvinnegruppa integreres i arbeidet med 
Solidaritetskonfirmantene? Å bli kjent med hverandres 
bakgrunn og dele erfaringer er en god vei for de fleste av oss, 
til økt solidaritet. RE gjenbrukssenter ligger ved Bodøsjøen 
skole og kunne være et naturlig sted å begynne, et første 
møte. I løpet av sommeren meldte 12 konfirmanter seg på 
dette gruppetilbudet.

Da søknaden ble skrevet til Kirkerådet satt Kristina med 
ideer om solidaritets-konfirmanter og Ingrid med erfaring fra 
Kvinnegruppa. «Vi har mennesker fra nesten hele verden i 
våre nabolag i Bodø», tenkte de. «Vi kan lage møteplasser og 
la kvinner og konfirmanter dele fra sine liv». «Vi spurte de 

Ingrid Løkken er diakon i Bodin menighet. Hun har i 
samarbeid med pensjonert lærer Anne-Lise Rasmussen, siden 
februar i fjor samlet ei gruppe med kvinner til norskopplæring 
og kulturutveksling. Kvinnene som har deltatt til nå har sin 
bakgrunn fra Syria, Sudan, Somalia, Afganistan og Etiopia. Så 
kom en utlysning i mai i fjor. Midler til nye prosjekter innen 
fagområdet diakoni var tilgjengelige hos Kirkerådet. Rådet 
disponerte et større beløp i «coronatiden» der alle menigheter 
kunne søke om penger til innovativt arbeid. Arbeidet skulle 
være nytenkende og inkludere samarbeid med andre etater 
og frivillige. 

Da Ingrid leste kriteriene fikk hun en ide. Bodin hadde 
allerede bestemt seg for å ha et tilbud til konfirmanter 
om å delta i ei solidaritetsgruppe. Sammen med den da 

Solidaritetskonfirmanter i Bodin menighet

 – en ide tar form!
Tekst: Anna-Helene Johnsen / Foto: Ingrid Løkken

Fatima Al Tinawi, Hasanat Babiket og Samira Al Halboni.

Konfirmanter i det grønne 2019.

Anne Lise RasmussenIngrid Løkken
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Vil du gi en gave til din lokale menighet? 
Her finner du opplysninger.

andre i staben i Bodin menighet, fikk klarsignal og formulerte 
en søknad sammen».  

Ingrid forteller videre: «Vi hadde god «mage-følelse»: 
Dette må jo være midt i blinken for det vi kaller diakoni. 
La mennesker møtes og vise fram hvordan vi kan bli mer 
fortrolige med hverandres uttrykk, livsforståelse og tro.»

«Hva er mer viktig for integrering enn at konfirmanter kan 
fortelle om hvordan det er å være ung i Norge?» Utveksling 
og gjensidighet! Tanken om gjensidighet ble kjernen i 
prosjektet. Utlysningsteksten etterspurte nettopp det vi 
kunne la utvikles, ved å føre de to gruppene sammen. 

Bodin menighet har nå fått midler til en 10 prosent stilling 
til dette arbeidet, og er i gang allerede. Til orientering vil 
vi fortelle at det kom inn 35 søknader til Kirkerådet. De 
prosjektene som fikk midler var:

1. Bodin menighet – Kvinnegruppe og 
solidaritetskonfirmanter

2. Diakoniutvalget i Tinn: Omsorg for døende

3. Enebakk sokn: Nestekjærlighet for enkeltpersoner i krise

4. Kirkens ungdomsprosjekt: Faglig forankring i 
ungdomsdiakonien

5. Nordstrand og Ljan: Kartlegging og samskaping: 
ungdomsdiakoni i Nordstrand og Ljan.

Vi gratulerer Bodin menighet og diakon Ingrid med 
tildelingen og ønsker lykke til med dette spennende arbeidet!

- med tillit og forståelse

Vi bistår med alle detaljer ved 
begravelser og kremasjoner.

www.bodo-begravelsesbyraa.no

Tlf: 75 50 02 90
HELE DØGNET

m
pD

es
ig

n

NATURSTEN

Nå finner du ingen bankgiro 
i Kirkespeilet

Merk med offer eller gave. Husk hvis du vil ha skattefradrag må 
du melde inn ditt personnummer til daglig leder.

Giro vil legges ut på kirke-torget. De som ønsker giro sendt til 
sin hjemadresse må sende mail til daglig leder Monica Nilsen 
mn923@kirken.no eller ta kontakt på mobil 91904133.

Takk for din gave.

Kjerringøy kirke
Vipps #128365
Kontonummer: 1503 46 27743

Rønvik kirke
Vipps # 61603
Kontonummer: 4750 78 77415

Rønvik kirke. Foto: Monica NilsenKjerringøy kirke. Foto: Anders Fredriksen
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Det har ikke bare vært korona som 
har preget 2020. I kirka har vi mange 
hensyn å ivareta for våre ansatte. 
Menigheten har hatt færre aktiviteter, 
men hver aktivitet vi starter opp 
med etter nedstenging krever ekstra 
planlegging og flere medarbeidere. 
Vi må forholde oss til myndighetene 
sine pålegg om smittevern, både 
lokalt og sentralt. All honnør til 
ansatte, som virkelig har strekt seg 
for å få gjennomført kirkelig tilbud til 
menigheten.

Vi har hatt litt av en kabal for å fylle 
opp stillinger, spesielt trosopplæring, 
der Rønvik menighet har to hele 
stillinger.

Heidi Vollen begynte i september 
2019 i full stilling. Heidi er for tiden 
deltidsstudent, og denne våren 
avslutter hun studiet på kirkefag, bl.a. 
bibelfag-troens kilde.

Kateket Linn Marit Daljord Knutsen 
har siden 2017 hatt hel eller delvis 
permisjon for å være fostermor. Hun 
er nå tilbake i 20% stilling i Rønvik 
med ansvar for musikk-konfirmanter, 
og har 30% som prostesekretær. I 

den perioden har kateket Bergljot 
Gåre fra Saltstraumen hjulpet oss 
med babysang, nå i vår også med 
småbarnsang. Vi vil gjerne starte opp 

barnegospel men har dessverre ikke 
personell. Hvis noen frivillige vil hjelpe 
oss i en overgangsperiode, ta kontakt 
med Heidi Vollen.

Anday Weldab forberedte tirs-
dagsmiddag til kormedlemmer og 
deres familier inntil vi måtte stenge 
ned dette tilbudet i høst.

Fram til i høst var Sandra Persson 
tilsatt som menighetspedagog i halv 
stilling. Sandra fikk full stilling i Bodin 
menighet fra januar i år. Vi er glade på 
Sandra og Bodin sine vegne.

Etter at Svein Malmbekk sluttet 
1.1.2021 er Torkel Irgens vår nye 
sogneprest i Rønvik. Kristin Jenssen er 
nå vikarprest i Rønvik. 

 Vi har 50% vakant stilling på 
området trosopplæring. Kirkevergen 
avventer utlysning på grunn av at 
Fellesrådet får et lavere tilskudd fra 
kommunen.

Personalsituasjonen
Tekst: Monica Nilsen, daglig leder Rønvik og Kjerringøy menigheter

Rønvik kirke i nordlys. Foto: Espen Wiik

Bergljot Gåre, Heidi Vollen og Linn Marit Daljord 
Knutsen er våre trosopplærere våren 2021.
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Gudstjenester i Rønvik og Kjerringøy
DØPTE RØNVIK KIRKE
Sigrid Amundsen  29.11.2020
Tobias Guldahl 06.12.2020
Andrea Engkvist Skjelstad 03.01.2021
Isak Ivarrud-Haugen 24.01.2021
Kristine Hansen Hellesvik 31.01.2021
Beate Løvold 31.01.2021
Ada Norvoll 31.01.2021
 
DØPTE I ANDRE KIRKER 
Ingrid Olea Nerheim Skjerstad 08.11.2020
Johanna Heen 15.11.2020
Birk Måansa Nilsen 28.11.2020
Alfred Jakobsen Ueland 06.12.2020
Fereshta Akbari 25.12.2020
Kornelius Heen Trolid 03.01.2021 

GRAVFERDER RØNVIK KIRKE
Anne-Lisa Haukås Vinkenes 04.12.2020
Per Ingard Madsen 04.12.2020
Davis Idin Pareli Johansen 08.12.2020
Åse Marie Helle 15.12.2020
Ketil Andorsen 22.12.2020
Fritz Utz 22.12.2020
Edmund Helge Reppen 19.01.2021
Humiko Jæger 19.01.2021
Fred Neuberg 29.01.2021
Grete Irene Edvardsen 12.02.2021
Jan Kristian Olsen 12.02.2021
Thore Johan Kristensen 16.02.2021
 
GRAVFERDER RØNVIK I ANDRE 
KIRKER/SEREMONIROM 
Signe Mathilde Larsen  01.12.2020
Magnhild Eline Christoffersen 03.12.2020
Solveig Telnes 17.12.2020
Ellen Catrine Svendgård 08.01.2021
Tom Mosti 28.01.2021
Martha Johanna Kristine Johansen 09.02.2021
Karsten Hartvik Johansen 12.02.2021
Bodil Elisabeth Sørgård 16.02.2021
Tove Vedal 18.02.2021

GRAVFERDER I KJERRINGØY KIRKE  
Jenny Marie Nilsen  29.01.2021
Knut Peder Kristiansen  19.02.2021

Slekters gang
Med forbehold om endringer pga 
koronasituasjonen.

RØNVIK KIRKE 
Søndag 7. mars kl 11 
(3. søndag i faste): 
Høymesse v/Jenssen

Søndag 14. mars kl 11 
(4. søndag i faste): 
Høymesse v/Fylling

Søndag 21. mars kl 11 
(Maria budskapsdag): 
Høymesse v/Irgens

Søndag 28. mars kl 11 (Palmesøndag): 
Høymesse v/Jenssen.  

Torsdag 1. april kl 11 (Skjærtorsdag): 
Høymesse v/Jenssen og 
Måltid i Kirkestua etter gudstjenesten.

Fredag 2. april kl 11 (Langfredag): 
Langfredagsmesse v/Fylling 

Søndag 4.april kl 11 (1. Påskedag): 
Høytidsgudstjeneste v/ Irgens 

Søndag 11. april kl 11 
(2. søndag i påsketiden): 
Høymesse v/Irgens

Søndag 18. april kl 11 
(3. søndag i påsketiden): 
Høymesse v/Jenssen 

Søndag 25. april kl 11 
(4. søndag i påsketiden): 
Høymesse v/Irgens

Søndag 2. mai kl 11 
(5. søndag i påsketiden): 
Høymesse v/Fylling

Lørdag 8. mai kl 10.30 og 13.00: 
Konfirmasjonsgudstjenester

Søndag 9. mai kl 11 
(6. søndag i påsketiden): 
Konfirmasjonsgudstjeneste

Torsdag 13. mai kl 11 
(Kristi himmelfartsdag): 
Konfirmasjonsgudstjeneste

Lørdag 15. mai kl 10.30 og 13.00: 
Konfirmasjonsgudstjenester

Søndag 16. mai kl 11 
(Søndag før pinse): 
Konfirmasjonsgudstjeneste

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

Søndag 23. mai kl 11 (1. Pinsedag): 
Høytidsgudstjeneste v/Jenssen.

Mandag 24. mai kl 11 (2. Pinsedag): 
Felles gudstjeneste i Bodin. 
Markering av 250 års jubileum for 
Hans Nilsen Hauge

Søndag 30. mai kl 11 
(Treenighetssøndag): 
Høymesse v/Fylling

KJERRINGØY KIRKE 
Torsdag 1. april kl 11 (Skjærtorsdag): 
Gudstjeneste v/Irgens

Søndag 4. april kl 11 (1. Påskedag): 
Høytidsgudstjeneste v/ Fylling

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

Søndag 23. mai kl 11 (1. Pinsedag): 
Høytidsgudstjeneste v/ Fylling



Du kan bidra digitalt når Rønvik og Kjerringøy menigheter skal gjennomføre årets innsamlingsaksjon, ved å sende en 
gave til kontonummer 1594 22 87493, eller VIPPS til 2426, eller sms VANN til 2426 (250,-) Det finnes også en digital 
innsamlingsbøsse på facebook: Rønvik menighet. I år kommer vi ikke til å gå rundt med bøsser pga smittesituasjonen.

Årets fasteaksjon

Vi er i landsbyen Kasalaulo i Zambia, i et 
område hvor flere tusen flyktninger fra Kongo 
har søkt tilflukt. Her bor Susan sammen med 
de seks barna sine i et lite hus med strå på 
taket. 

Tunge kanner
Med høner som flakser rundt bena hennes, 
et barn på armen og et som holder i 
skjørtekanten, forteller hun om timelange 
gåturer for å hente vann før de fikk rent vann 
til landsbyen. 

- Mangel på vann ga oss mange helseproblemer. 
Elva var vår nærmeste vannkilde, og den var 
både skitten og full av bakterier. Vi var veldig 
ofte syke, forteller hun. 

Alternativet var å gå langt med tunge kanner. 
Flere timer måtte hun bruke for å hente rent 
vann. Det var det ikke alltid tid til med seks 
barn å ta seg av. Derfor ble vannet fra elva ofte 
den enkleste løsningen. Vannet hun vasket 
klær i, drakk, badet barna i og lagde mat med. 
Vannet hun delte med dyr og innsekter. 

- Vi måtte gå store avstander for å komme til 
vannkilden, og det var vanskelig for familien 
min å få til det, forklarer hun.  

Brønn som endret alt
Susen tar oss med inn i huset sitt der de er 
mange på liten plass. Litt av plassen er satt 
av til oppbevaring av fisk og den populære 
grønnsaken, kassava, som smaker nesten som 
en potet. 

- Her ser du litt av inntekten min, smiler hun. For 
salg av både fisk og kassava gir ekstra penger til 
storfamilien. 

Hun peker på de fargerike vannkannene som 
står ved matlagingsplassen. 

- Nå trenger vi ikke lenger å gå langt for å hente 
vann. Takket være Kirkens Nødhjelp har vi fått 
rent vann i landsbyen. Det er vi så takknemlige 
for.

Landsbyen, med sine 1753 innbyggere, er 
en av mange landsbyer som har fått tilgang 
til vann av Kirkens Nødhjelp. Våren 2018 
boret vi en brønn. Det er viktig for oss at hele 
landsbyen får eierskap til vannsystemet vi 
bygger. Derfor samarbeider vi tett med våre 
lokale partnere og vanningeniører. 

Innbyggerne er med på tilrettelegging og 
velger en egen komite som vedlikeholder og 
har ansvar for vannforsyningen. For Susan er 
det nå bare en kort tur bort til brønnen som er 
omringet av kanner klare til å fylles opp.

- Nå kan jeg gi familien min rent vann. Det er jeg 
så glad for.

Men selv om Susan ikke lenger er bekymret 
for å bli syk av skittent vann, har hun en annen 
stor bekymring. En bekymring hun deler med 
resten av verden: Covid-19.

- Jeg er redd for å bli smittet når mange av oss 
er samlet, og jeg frykter for barnas og mitt liv. 
Covid-19 er virkelig og utgjør en fare for oss alle. 

Spesielt er hun bekymret for lange køer ved 
vannpumpa. For i landsbyen er det mange 
som setter pris på rent og trygt vann, og 
etterspørselen er derfor stor.

- Min oppfordring er at det bores enda flere 
brønner for å møte etterspørselen, slik at enda 
flere får tilgang til rent vann og vi kan ha god 
avstand for å unngå smitte. 

Avhengig av hjelp for å hjelpe
For at Susan og andre skal få rent vann trengs 
det hjelp fra oss. Også i 2021 skal frivillige 
over hele Norge være med på Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon og samle inn penger til 
brønnboring, latrinebygging og andre tiltak 
som redder liv i fattige lokalsamfunn ute i 
verden. 

Verden står fortsatt overfor en pandemi 
som rammer oss alle på ulike måter. Kirkens 
Nødhjelp har nådd ut til over 2,4 millioner 
mennesker med koronaforebyggende tiltak 
siden mars 2020, takket være deres innsats og 
bidrag. 

Susan måtte drikke vannet hun vasket klær i 
For seksbarnsmoren Susan Miyambo (35) var rent vann kun en fjern drøm. 

Alt vannet hun trengte til mat, drikke og klesvask måtte hun hente i en skitten elv. 

Tekst: Anette Torjusen

Seksbarnsmoren Susan Miyambo trodde 
aldri at hun skulle få rent vann, men nå 
som hun har fått det kan hun bruke mer 

tid sammen med barna sine. 

www.fasteaksjonen.no


