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Våre venner fra Syria. Foto: Ingrid Løkken

God påske!

Jesus sa: «Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine…»

God 
påske!
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Om å få styrket sin 
tilhørighet
Av Svein Malmbekk

Jeg googlet ordet faste på internett og fant mange overskrifter som 
handlet om helse og sunnhet: «Ned i vekt med to dagers faste». «Faste 
– en naturlig vei til bedre helse». «Faste for rensing og vektkontroll». 
Her er gode råd om kosthold og trening. Det kan virke som man er mer 
opptatt av faste utenfor kirken. Vi skal bli sterkere, sunnere, slitne og 
skuffet. Denne formen for faste skjerper kravene og idealene. Den gjør 
oss slitne og motløse fordi vi ikke greier å oppfylle dem. 

«Tanken om at vi alltid kan realisere idealene er blitt vår generasjons 
største byrde og tragedie», skrev en dansk lærer i en avis. Særlig unge 
mennesker lever under et konstant press om å være perfekte. «Det 
som ikke er perfekt betraktes som en menneskelig feil som framfor alt 
 eleven selv er ansvarlig for å rette på.» Både unge og voksne strekker 
seg og strekker seg. Vi blir motløse og slitne når vi ikke greier å leve 
opp til idealene. Kan dette være noe av årsaken til at stress, angst og 
depresjon er blitt folkesykdommer i vår tid? 

Martin Luther var kritisk mot alt som kunne oppfattes som krav for 
å fortjene frelsen og tilgivelsen. Derfor var han kritisk også mot fasten. 
Men går det an å tenke helt annerledes om fasten? At den ikke er et 
krav, men en gave. At det ikke handler om å være flink og prestere,  
men om å øve seg på å leve nær Gud. Å bli stille, slik at vi kan høre 
Gud tale til oss. Øve oss på å puste ut og hvile i Guds omsorg. Jeg tror 
vi trenger en fastetid som kan styrke og bekrefte vår tilhørighet hos 
Gud. Som kan blankpusset Guds bilde i oss. Minne oss om hvem vi 
dypest sett er, slik at vi kan finne oss selv igjen hos Gud.

I mitt arbeid som prest står jeg ofte ved døpefonten i Rønvik kirke. 
Jeg tegner korsets tegn på den som skal døpes og sier til dem: «Du skal 
tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.» Og så døper jeg 
dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Sammen med 
foreldre og faddere står vi rundt døpefonten. Over oss henger bildet av 
duen, Guds Hellige Ånd. Akkurat slik den svevde over Jesus da han 
ble døpt og steg opp av Jordan-elven.  Og røsten fra himmelen sa:  
«Du er min Sønn den elskede, i deg har jeg min glede.» 

I fastetiden i år har jeg noen ganger gått alene inn i kirkerommet 
og stilt meg ved døpefonten. Ved den vakre steinen. Under bildet av 
duen. Og jeg har prøvd å høre ordene fra Jesu dåp for mitt indre øre: 
«Du er min sønn, i deg har jeg min glede.» Jeg kjenner at det er godt 
å stå akkurat der. Det er en gave å vite at jeg er døpt. Å kjenne at jeg 
kan hvile i det. At jeg hører til hos Gud og i hans rike. Når Gud har sin 
glede i deg, hvilken rett har jeg til å være misfornøyd med meg selv?  
Martin Luther sa: «Jeg kan tvile på min tro, men ikke på min dåp.»  
I min dåp ligger tilgivelsen og tilhørigheten hos Gud. Det kan jeg alltid 
vende tilbake til. Det kan jeg hvile i.  

Rønvik fikk nytt kontonummer tidligere i år ved flyttingen til DNB.
Det nye kontonummeret er: 1503 45 21910
Adressen er Storgt. 29, 8006 Bodø. Det gamle startet med 8902 
og må ikke brukes.
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Til menighetene i Sør-Hålogaland 
bispedømme
Det er min andre uke som biskop 
når jeg skriver denne hilsen til 
menighetene i Sør-Hålogaland 
bispedømme. De første dagene 
har vært preget av at det er mye 
å sette seg inn i, og jeg kjenner 
nok at læringskurven er bratt. 
Samtidig er jeg glad for det gode 
utgangspunkt vigslingshelgen ble for 
min bispetjeneste. Der fikk jeg møte 
representanter fra mange menigheter 
og arbeidslag i vår kirke, og ikke 
minst fikk jeg oppleve fellesskapet 
i den flotte gudstjenesten i Bodø 
Domkirke. Salmesangen og musikken 
fra denne gudstjenesten klinger 
fortsatt sterkt i mitt hode.

Jeg har valgt mottoet «Nåde, nærvær og 
nordavind» for min bispegjerning. Gjennom 
hele min prestetid i Lofoten har disse 
begrepene vært viktig for meg, og jeg vil 
gjerne benytte anledningen til å si litt om 
hvordan jeg ønsker disse begrepene skal 
prege min tjeneste.

 
Først litt om ordet «nåde»
Nåden har for meg to viktige nedslagsfelt 
i våre liv. Det første og viktigste er nåden 
vi mottar gjennom Jesus Kristus. Denne 
nåden rekkes oss gjennom sakramentene, 
gjennom ordene om Jesus, gjennom fel-
lesskapet i gudstjenesten. Derfor er det 
så viktig å stadig arbeide med hvordan 
vi formidler troen på Jesus til nye slekts-
ledd, bare ved at budskapet fortelles 
videre kan mennesker i dag bli møtt 
av det frigjørende budskap om nåden. 
Trosopplæringssatsningen som har preget 
vårt bispedømme de siste årene er et godt 
eksempel på at troen for midles videre. 
Gudstjenestene som feires på små og store 
steder, med få eller mange mennesker er 
det samme. Og jeg tror også det ligger mye 
trosformidling i den kjærlighet så mange i 
vårt bispedømme har til sine kirkehus.

Nåden sett i denne sammenheng er de 
store ord fra Gud om en kjærlighet som gir 
oss fred, frihet og syndstilgivelse, midt i 
det hverdagsliv vi lever.

Det er den personlige siden av begrepet 
nåde.

 Så tenker jeg at nåde også har et annet 
nedslagsfelt. Som kirke har vi i oppgave å 
formidle og kjempe for nådige samfunn, 
nådige fellesskap mellom mennesker. 

Dette gjelder i fellesskapet kirken, men det 
gjelder også i fellesskapet samfunnet. I en 
verden som er så preget av hva vi presterer, 
hvordan vi får til livene våre, hva som er 
effekt og økonomisk lønnsomt har vi et 
budskap om nåde å bringe videre. Det 
betyr kamp for rettferdighet, barmhjer-
tighet og fred, også når det er å tale tidens 
trend midt imot.

Ordet «nærvær» har jeg valgt fordi jeg 
tror på Gudsnærværet i verden, gitt i his-
torien om at Gud ble menneske i barnet 
Jesus, og gjennom det er verden blitt Guds 
sted. Dette guddommelige nærværet, troen 
på at midt i alt som skjer er Gud tilstede, 
og at det menneskelige er stedet for Guds 
nærvær, det opplever jeg som en sterk trøst 
og inspirasjon. Men nærvær har også med 
å gjøre at jeg ønsker å være en biskop som 
møter menighetene, deler troens fellesskap 
og er opptatt av de vilkår medmennesker 
lever under. Derfor er ordet nærvær både 
en trygghet i troen og en utfordring til 
tjeneste.

Jeg opplever at nærvær og tilstede-
værelse hos hverandre er en viktig utfor-
dring i vår tid, der det er lett å skape 
fellesskap på nettet i stedet for i virke-
ligheten.

 «Nordavind» er mitt tredje ord. Jeg 
er ikke nordlending av fødsel, men jeg er 
blitt det av kjærlighet til landsdelen, til 
kulturen, til havet og fjellet og husan og 
folket. I mine over 30 år i Lofoten har jeg 
funnet mitt hjem her nord, og jeg vet at 

det kan blåse nordavind både bokstavelig 
og åndelig. Men nordavinden, det barske 
og sterke i naturen, er også med på å gjøre 
oss sterke, den renser lufta, den er frisk og 
ny og gjør at vi ikke kan leve uten kamper. 
Nordavindsbegrepet holder meg fast midt 
i det bispedømme jeg nå er satt til biskop i, 
den utfordrer meg til å bli kjent med men-
nesker, kultur og miljø i alle menighetene 
her. Det gleder jeg meg til, og dette første 
året vil jeg komme rundt på prostibesøk 
for nettopp å gjøre dette.

 Jeg er takknemlig og full av ydmykhet 
over den store oppgaven jeg har fått, jeg 
er glad for alle som har meg i sine bønner, 
og jeg ser med forventning frem opp-
gavene med å bygge kirken videre i vårt 
bispedømme, sammen med gode medar-
beidere i alle menighetene.

 
Mvh Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, 
biskop i Sør Hålogaland.

Margrete Riibe – ny leder for Rønvik menighetsråd
Først av alt vil jeg takke for den tillit som er vist meg. Men jeg 
vil også takke  på vegne av alle oss som menigheten har valgt 
inn i menighetsrådet for de kommende fire år. Det er med stor 
ydmykhet og respekt jeg går til denne oppgaven. 

Det er ingen liten oppgave vi har påtatt oss. I retningslinjene  
for menighetsrådet heter det blant annet at: «Menighetsrådet  
har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni  
innarbeides og videreutvikles.»

Prekenteksten for første søndag i advent passer ikke bare for markering av 
Rønvik kirkens fødselsdag, men den kan også stå som overskrift for det arbeidet 
som menighetsrådet skal stå i de kommende år.

Så har jeg fått oppleve en kirke som er svært godt organisert. Rønvik kirke har 
mange frivillige som støtter opp om og gjør en stor innsats for at kirkens mange 
arrangementer skal gå rundt. Så har Rønvik kirke en flott stab som er ledet av en 
omsorgsfull sogneprest. Jeg og alle vi i menighetsrådet gleder oss til å samarbeide 
med alle disse dyktige medarbeiderne i Rønvik kirke.

Hilsen Margrethe Riibe

Foto: Rita Jakobsen
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Hva skjer- hva har hendt?

Gudstjenestene i påsken gir en  sjelden 
mulighet til å oppleve det kristne 
påskebudskapet. De ulike helligdagene 
er forskjellige. Hver av dem rommer 
ulike deler av den store fortellingen 
som er sentrum i vår tro: 

Palmesøndag rir Jesus inn i Jerusalem. 
Han tas imot med hosianna-rop, og hyl-
les som frelserkongen som profetene 
hadde lovet. Skjærtorsdag spiser Jesus 
påskemåltidet sammen med disiplene. 
Han bøyer seg ned og  vasker føttene 
deres. Og han innstifter nattverden der 
han selv blir brødet og vinen som de 
spiser og drikker. Langfredagens guds-
tjeneste er annerledes. Uten nattverd, 
ofte uten orgel, og nesten uten liturgi. 

En stille og alvorsfylt gudstjeneste 
med lesningen av lidelseshistorien. I 
Rønvik kirke pleier vi gå Korsveien 
på Langfredag. Vi stanser ved  bildene 
på de 14 stasjonene og mediterer 
over lidelseshistorien. Både Jesu 
lidelse og lidelsen i vår tid og i våre liv. 
Korsveien er en viktig del av utsmyk-
kingen i Rønvik kirke. Det gir en spe-
siell mening å gå den på Langfredag. 
Påskeaften feirer vi Påskenattsmesse 
omkring midnatt.  
Det er også en spesiell gudstjeneste. 
Første del av gudstjenesten feires med 
bare stearinlys i en mørk kirke. Vi inn-
vier det nye påskelyset, og vi synger 
kirkens gamle påskelovsang. Andre del 
feires med lesning av påskeevangeliet, 

salmesang og nattverdfeiring. I løpet 
av en liten time feirer vi overgangen 
fra Langfredagens sorg og mørke til 
Påskemorgens glede og oppstandelse.  
1. påskedag kl 11 feirer vi selve høy-
tidsgudstjenesten. Vi synger de vakre 
påskesalmene, og vi feirer at «kjærlig-
heten er sterkere enn døden». 2. påske-
dag samles vi i kirken om kvelden 
til salmekveld med vekt på poesi og 
musikk, salmer og skriftlesning. Det er 
så mye fint å glede seg over.

Kom! Bli med å oppleve påsken i 
kirken i år. I Rønvik kirke er det guds-
tjeneste alle helligdagene i den stille 
uke og i påsken. I Kjerringøy kirke er 
det gudstjeneste Langfredag og  
1. påskedag. 

Babysang: 
Nytt babysangkurs starter opp etter 
påske, tirsdag 5. april kl. 11.00. For 
babyer og foreldre i permisjonstiden. 
Påmelding til kateket Linn Marit 
tlf: 488 95 354. 

Småbarnssang: 
Mandag (oddetallsuker) kl.17.30-19.00 
møtes 1, 2 og 3 åringer til småbarns-
sang i kirkekjelleren i Rønvik kirke. 
Vi koser oss med sang og musikk. På 
slutten av sangstunden går vi opp i 
kirken og tenner lys og ber for alle 
barna. Etterpå er det kveldsmat og lek i 
storrommet. Det er ingen påmelding til 
arrangementet. Datoer for våren: 14.03, 
11.04, 25.04, 09.05 og 23.05. 

Barnegospelfestival: 
Lørdag 30. april arrangerer vi årets 
store barnegospelfestival for alle 
barnekor i Salten. Vi møtes i Rønvik 

kirke til øving og konsert. Konserten 
starter kl. 15.30 og alle voksne og barn 
er velkommen dit. Inngang kr 50,- for 
voksne, barn gratis. Festivalen arrang-
eres i samarbeid med kirkene i Bodø og 
Nordland KFUK-KFUM. 

Skoleklar: 
Torsdag 2. juni kl. 16.00-18.00 invit-
erer vi årets 6 åringer til «Skoleklar». 
Der møtes vi til middag og en liten 
samling i kirkerommet der vi snakker 
om dåp og nattverd, og legger fram 
i bønn vår spenning og forventning 
om en ny hverdag i møte med skolen. 

Alle barna får boka: 
«Tre i et tre» av Runar 
Bang. Det er kateket 
Sølvi og kateket Linn 
Marit som har ansvar 
for denne samlingen. 
Det sendes ut invi-
tasjon i posten til alle 
medlemmer. 

Konfirmasjonsdatoer til neste 
år – våren 2017: 
Lørdag 6. og søndag 7. mai 2017 
Konfirmerer vi de som går på 
Saltvern skole

Lørdag 13. og søndag 14. mai 2017 
Konfirmerer vi de som går på 
Rønvik- og Løpsmark skole. 

Påmelding for neste års konfirmant-
kull starter 1. mai 2016. Gå inn på 
www.kirken.no/ronvik-kjerringoy for 
påmeldingsskjema. 

Vår nye hjemmeside med mer 
oppdatert informasjon: 
Rønvik og kjerringøy menigheter har 
fått ny hjemmeside. Der finner du det 
som skjer og når det skjer i løpet av 
uken på kalenderen. Der vil du også 
finne litt om gudstjenesten førstkom-
mende søndag. Sjekk ut:
www.kirken.no/ronvik-kjerringoy 

Vi jobber stadig med å legge ut nytt 
innhold på siden. Ser du noe du ønsker 
mer informasjon om på hjemmesiden 
så ta gjerne kontakt med Linn Marit 
tlf. 488 95 354. 

Trosopplæring 

Påskens gudstjenester
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Festivalprogram
Fredag 22. april
 1200 Stormen, foajeen Lunsjkonsert: Mie Berg 
 Gratis inngang
1900 Bodø Domkirke Åpning: Bestillingsverk 

av Nils Henrik Asheim 
Bodvar Moe: «I mørket ser vi 
stjerner» – Verker av Olivier 
Messiaen og Arvo Pärt 
med Sinfonietta fra NOSO, dir.: 
Kai Grinde Myrann, organister: 
Bjørn A. Drage, Øystein Jæger, 
Gro Bergrabb, klokkenist: 
Vegar Sandholt.

 Billettpris: 260,–/235,–

Lørdag 23. april
 1300 Bodin kirke Lunsjkonsert: orgelstudenter
 Gratis inngang
 1700 Rønvik kirke Konsert: Ungdomskurset
 2100 Bodø Domkirke ORGELNATT med Nils H. Asheim, 

Bjørn A. Drage, Mahsa Vahdat, 
Ruth Wilhelmine Meyer, 
Ensemble Ylajali m.fl.

 Billettpris 220,–/180,–

Søndag 24. april
 1100 Bodø Domkirke Festivalgudstjeneste
 1300 Bodø Domkirke Finale: Fridthjov Anderssens 

orgelkonkurranse
 Gratis inngang
 1700 Rønvik kirke Barneforestilling: Toccattack
 Billettpris: barn 50,– voksne 100,–
 2000 Bodin kirke Konsert: Barokkanerne
 Billettpris: 220,–/180,–

Mandag 25. april
  0900 Bodin kirke Mesterklasse: Hans Fagius
 1300 Rønvik kirke Lunsjkonsert: orgelstudenter
 Gratis inngang
 1400 (–) Mesterklasse: Christian Kjos
 1800 Bodin kirke Konsert: Hans Fagius
 Billettpris: 220,–/180,–
 2000 Bodø Domkirke Mysteriet i trua – Forestilling 

basert på tekster av Jon Fosse
 Billettpris: 220,–/180,–

Tirsdag 26. april
 0900 Bodin kirke Mesterklasse: Hans Fagius
 1300 Bodø Domkirke Lunsjkonsert: orgelstudenter
 Gratis inngang
1400 (–) Mesterklasse: Orgelstemming 

ved Heiko Lorenz
 1900 Stormen Avslutningskonsert: 
  store sal  Fridthjov Anderssen 140 år
   – på denne dag ble komponisten, dirigenten og 

organisten Fridthjov Anderssen ble født –

   Vocal Art med Kjetil Almenning, 
Ensemble Ylajali, Bodø orkester-
forening, stort mannskor

   Billettpris: 300,–

billettsalg: stormen.no/inngang

Bodø internasjonale orgelfestival 
Bodø internasjonale orgelfestival foregår hvert år i dagene omkring bodø
komponisten Fridthjov Anderssens fødselsdag 26. april. Årets festival starter 
fredag 22. april med åpningskonsert i Bodø domkirke. I de påfølgende dagene 
vil det være konserter, forestillinger og ulike mesterklasser i byens kirker. 
Avslutningskonserten foregår i Stormen konserthus. 

Verdt å nevne er barneforestillingen «Toccattack» som foregår i Rønvik kirke 
søndag 24. april. I denne forestillingen står kirkeorgelet i sentrum og pub-
likum vil få et nært møte med det store instrumentet. Eventyret om de tre 
 bukkene Bruse står også på programmet.

Trodde du at orgelmusikk var uforståelig lyd kun for de innvidde? Nei, kirkeorgel 
kan rett og slett låte tøft!

– Kom deg bort fra krakken min! La orgelet være! brøler Bjørn Andor når den 
geskjeftige sangerinnen Karoline sniker seg bort og drar i knottene på orgelet. 

– Orgelet er dronninga mi, forklarer organisten, før han setter i gang med Johann 
Sebastian Bachs «Toccata og fuge i d-moll».

Ordene er hentet fra en tidligere forestilling. 
Medvirkende er organist Bjørn Andor Drage og sanger Karoline Åseng.
Forestillingen passer for barn i alderen 6-12 år, men blir utvilsomt moro 

også for voksne!
Nevnes må også lunsjkonserten i Rønvik kirke mandag 25. april, hvor 

orgelstudenter fra landets utdanningsinstitusjoner bidrar med orgelmusikk 
av høy kvalitet. 

Vel møtt til konsert!
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 1700 Rønvik kirke Konsert: Ungdomskurset
 2100 Bodø Domkirke ORGELNATT med Nils H. Asheim, 

Bjørn A. Drage, Mahsa Vahdat, 
Ruth Wilhelmine Meyer, 
Ensemble Ylajali m.fl.

 Billettpris 220,–/180,–

Søndag 24. april
 1100 Bodø Domkirke Festivalgudstjeneste
 1300 Bodø Domkirke Finale: Fridthjov Anderssens 

orgelkonkurranse
 Gratis inngang
 1700 Rønvik kirke Barneforestilling: Toccattack
 Billettpris: barn 50,– voksne 100,–
 2000 Bodin kirke Konsert: Barokkanerne
 Billettpris: 220,–/180,–

Mandag 25. april
  0900 Bodin kirke Mesterklasse: Hans Fagius
 1300 Rønvik kirke Lunsjkonsert: orgelstudenter
 Gratis inngang
 1400 (–) Mesterklasse: Christian Kjos
 1800 Bodin kirke Konsert: Hans Fagius
 Billettpris: 220,–/180,–
 2000 Bodø Domkirke Mysteriet i trua – Forestilling 

basert på tekster av Jon Fosse
 Billettpris: 220,–/180,–

Tirsdag 26. april
 0900 Bodin kirke Mesterklasse: Hans Fagius
 1300 Bodø Domkirke Lunsjkonsert: orgelstudenter
 Gratis inngang
1400 (–) Mesterklasse: Orgelstemming 

ved Heiko Lorenz
 1900 Stormen Avslutningskonsert: 
  store sal  Fridthjov Anderssen 140 år
   – på denne dag ble komponisten, dirigenten og 

organisten Fridthjov Anderssen ble født –

   Vocal Art med Kjetil Almenning, 
Ensemble Ylajali, Bodø orkester-
forening, stort mannskor

   Billettpris: 300,–

billettsalg: stormen.no/inngang

Har du lyst til å gjøre frivillig arbeid noen timer i uka? Vi trenger mann 
eller dame som kan være til stede når vi har babysangkurs på tirsdager 
kl 11-13. Arbeidet består i å hjelpe til på kjøkkenet og vise mødre og fedre 
til rette.  

Vi trenger også mann eller dame til å hjelpe til på kirkeklubben. 
Kirkeklubben møtes hver torsdag kl 13.15 til 15.30 i Rønvik kirke. 

Her er vi mange ansatte men vi trenger flere voksne som kan hjelpe til 
med lekselesing, kjøkkenarbeid og være i kontakt med ungene. 

Vi har over 20 barn og de liker veldig godt å snakke med oss voksne. 
Du kan velge selv hvor ofte du vil komme. 

Mars: Jesus Kristus er vår frelse
April: Alene Gud i himmerik

Frivillige søkes til trosopplæring: 

Månedens Leipzigkoral
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Kafé Kloden - middager for asylsøkere, 
flyktninger og Bodøværinger
Tekst og foto: Diakon Ingrid Løkken

Når Kirkespeilet går i trykken har vi 
hatt til sammen seks middager ved 
Kafe Kloden i Nordstrandveien 41. 
«Vi» er kirka i Bodø, ved frivillige 
medhjelpere sammen med diakonene 
Vigdis Larsen i Rønvik menighet og 
undertegnede i domkirken menighet. 
Kafe Kloden er Bodø voksenopplæring 
sin egen kafeteria hvor elevene kan 
handle seg mat i lunchpausen sin. 
Egne kafegrupper lager lunchretter 
som er inspirert fra landet de kommer 
fra. Elevene praktiserer norsk mens 
de tilbereder dagens rett. «En skuff», 
«et skap», «bestikk» - står skrevet på 
laminerte merkelapper rundt omkring 
på kjøkkenet. 

Diakon Vigdis Larsen hadde lenge 
gått med en drøm om å gjøre noe for 
mennesker som kommer til Bodø som 
asylsøkere og flyktninger. Menn, kvin-
ner og barn fra mange ulike nasjoner 
bor i sentrum av vår by mens de ven-
ter på svar på sine søknader om asyl. 
Noen av de som bor i byen er også 
mennesker som har fått to avslag, men 
som ikke sendes tilbake til det landet 
de kommer fra. Krig og mangel på 
menneskerettigheter i hjemlandet gjør 
at de blir boende med minste sosial-
hjelpsutbetaling i måneden. Søkere 
med to avslag har i realiteten ikke 
status som hverken asylsøker eller 
flyktning. Vi har blitt kjent med flere 
som har bodd i mer enn fem år i Bodø. De blir heller ikke gitt tillatelse til å 

ha inntektsgivende arbeid. De fleste 
enslige asylsøkere bor i større bolig-
hus som privatpersoner leier ut til 
UDI (Utlendingsdirektoratet). I Bodin, 
Rønvik og domkirken sogn er det til 
sammen rundt 160 personer som bor 
med status som asylsøker eller det vi 
kan kalle «asylsøker med avslag». 

Kirka inviterte til første mid-
dag for asylsøkere, flyktninger og 
Bodøværinger i november. I et sam-
arbeid med Bodø mottakssenter Hero 
og Tverlandet mottak har vi sendt 

ut invitasjoner via telefon og epost. 
Bodøværinger var til å begynne med 
folk fra menighetene og venner og 
bekjente. Etterhvert har ordet spredt 
seg. Mellom trettifem og femti mid-
dagsgjester har brukt tilbudet hver 
gang. Vi ønsker oss flere unge norske 
menn som gjester ved middagene siden 
de fleste asylsøkerne er menn mellom 
tjue og trettifem år. Mange av de som 
kommer ønsker seg et nettverk eller 
kanskje til og med en venn for livet.

Da vi startet med middagene ønsket 
vi å la Bodøværinger møte mennesker 

Begrepsavklaringer
«En person kalles asylsøker når 
han eller hun har søkt om beskyt-
telse (asyl) i Norge, og ikke har fått 
søknaden sin endelig avgjort.»  

(UDI)

�«En�flyktning�er�en�person�som�fyller�
kravene til å få beskyttelse (asyl) i 
Norge.»  (UDI)

Våre venner fra Syria framførte tradisjonell arabisk dans. Fra venstre: Azad Barkal, Muqdad Hajj 
Khalid, Kosay El Maddah, Hussain Zin, Ebaa Mrabia og Basel Saleh. 

Aliona Nicolau har arbeidssted ved middagen som en del av en prosjektstilling i Kirkens Bymisjon. 
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som trenger å snakke norsk. Flere vi har 
møtt på vår vei vet at det bor asylsøkere 
i nabolaget, men de har vært usikre på 
om de kunne tillate seg å ta kontakt. Vi 
hadde også møtt asylsøkere som har 
bodd i byen i flere år, men som ikke 
hadde blitt kjent med en eneste norsk-
talende. «Å bli kjent med» vil trolig for 
de fleste si det å ha vært hjemme hos. 
Flere asylsøkere forteller at de møter 
folk på butikken, men der snakker de 
sjelden mer enn et minutt eller to med 
Bodøværingen de har hilst på. Målet 
med middags tilbudet på Kafe Kloden 
var å la folk komme til et sted hvor vi 
alle kunne dele et måltidsfellesskap. 

I tillegg kunne vi snakke norsk og bli 
kjent med hverandres land og kulturer. 
Gjennom fellesskapene rundt hvert 
bord kan det vokse fram økt forståelse 
og en opplevelse av å bli gjenkjent. 
Det er kanskje det vi ønsker oss når vi 
kommer blant fremmede, at noen skal 
kjenne oss igjen.

To av middagsgjestene har nå fått 
bostedskommuner, en i Oslo og den 
andre utenfor Fredrikstad. De to takket 
så mye i dag for mulighetene de fikk til 
å arbeide som frivillige ved middagene. 
i skrivende stund er den sjette midda-
gen avviklet og de to venter på beskjed 
fra UDI om at de kan reise. «Sånn er 

det» sa Basel i dag. «Vi må flytte dit 
vi får beskjed om å reise. Jeg kommer 
 gjerne på besøk, jeg har fått venner i 
Bodø. Det har vært fint å være her.»

Som diakon i domkirken menig-
het er dette et arbeid som har gitt stor 
glede. Vi i Bodø har mange som bor i 
byen og som mangler noe å gjøre og 
et sted å møtes. Etterhvert vil tilbudet 
rundt middagene utvikle seg og kan-
skje nye arenaer taes i bruk. I dag fikk 
vi oppleve framføring av tradisjonell 
dans fra Somalia. Etterpå fulgte ara-
bisk musikk og dans, i ei lenke danset 
vi og alle kan bli med. Vi kan glede oss 
til fortsettelsen.

Rønvik skole er blitt mottakskole 
Intervju med rektor Heidi Torbergsen 
v/Anna-Helene Johnsen

Først: Hva innebærer det å være mottaksskole?
Å være mottaksskole innebærer at barn som kommer til Bodø, med et annet 
morsmål enn norsk, skal starte sin skolegang på en mottaksskole for å få ekstra 
opplæring i norsk.  De nye elevene vil i løpet av skoledagen ha timer i mottaks-
klassen hvor de jobber med grunnleggende norsk, i tillegg til å være i sin 
ordinære klasse. Etter inntil et år med intensiv norsk opplæring i mottaksklassen, 
vil de enten fortsette i sin ordinære klasse eller bli flyttet over til sin nærskole. 

Hvor kommer elevene fra?
Vi har pr. tiden elever fra en del forskjellige nasjoner. Fra Somalia, Polen, Eritrea, 
Palestina, Litauen, Pakistan, Iran, Moldova og Russland. 

Kan du si litt om de nye utfordringene dere står i nå?
Som ny mottaksskole skal vi bruke vinteren/våren 2016 til å bygge opp mottaks-
tilbudet ved skolen. Vi trenger å bygge opp kompetansen vår på dette området, 
slik at vi kan ivareta og gi et godt tilbud til de nye elevene og deres familier. 
Hva ser du på som særlig positivt, så vel faglig som sosialt?

Vi tror at det å være 
mottaksskole vil berike 
miljøet ved skolen. Vi 
ser på elevene med en 
annen bakgrunn enn 
norsk, som en ressurs 
blant annet i forhold til 
å utvide vår kunnskap 
om andre kulturer. 

Kirkespeilet takker for 
samtalen og ønsker 
Rønvik skole lykke til i 
arbeidet videre.

Hilsen fra Janny 
Kjære venner!

Etter snart to år med sjukdom, 
spenning og håp føler eg at eg vil 
takke, takke for omtanke og bøn i 
denne vanskelege tida!

Eg har fått oppleve ei ro og god 
kvile på tross av «tøffe» dagar. 
Er uendeleg takksam og trur på 
bønnesvar!

Eg er ikkje erklært frisk, men sjuk-
dommen er «under kontroll» med 
jevnlige MR u.s.

Dette er «til å leva med» og eg 
føler meg frisk men sliten.
Til slutt vil eg få dele med dere 
den salmen som heile tida har 
vore og er til trøyst og støtte for 
meg.

Jeg er i Herrens hender når dagen 
gryr i øst.
Hver morgen han meg sender sitt 
ord med lys og trøst.
Hva dagen meg vil bringe av glede 
og av savn
Jeg kan på bønnens vinger få kraft 
i Jesu navn!

Varm helsing og takk frå ho Janny!

(Kongsjord Christensen)
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Eventyr fra Kamerun
«Eventyret om flodhesten og 
krokodillen». 

For lenge siden levde flodhesten på 
savannen sammen med de andre 
dyrene på land, og ikke i elva slik som 
nå. Den levde av blader og gras, og 
som alle vet spiser flodhesten mye. 
En voksne flodhest kan spise 40 kilo 
 blader og gras i døgnet!

Men livet i solsteiken på land var 
hardt for flodhesten. En dag gikk 
den til Gud og klagde sin nød: «Jeg 
overlever ikke i solsteiken med den 
tykke huden min. Kan jeg ikke få 
flytte ned i elva og avkjøle meg i van-
net når dagen er varm?» «I elva bor 
jo krokodillen», svarte Gud. «Både 
du og krokodillen trenger mye mat. 
Det er ikke fisk nok til å mette dere 
begge.» Flodhesten lovte Gud at den 
ikke skulle røre fisken i elva. «Jeg kan 
heller gå på land om natten når det 
ikke er så varmt, og spise gress og røt-
ter som nå.» «Vi får prøve noen dager 
og se hvordan det går,» sa Gud. Gud 

bestemte at krokodillen skulle være 
vitne på at flodhesten ikke spiste opp 
fisken i elva.

Etter tre netter kom krokodillen 
tilbake til Gud og sa at dette gikk helt 
fint. Han og flodhesten var blitt gode 
venner. Det var ikke blitt mindre fisk i 
elva. Krokodillen hadde fortsatt rikelig 

med mat. Hver natt gikk flodhesten 
på land for å spise gras og blader. Og 
når den hadde spist seg mett, gikk den 
tilbake til elva. Når sola stod høyt på 
himmelen, lå flodhesten i det svale 
vannet i elven og hvilte seg. Bare 
nesen og øynene var så vidt synlige 
over vann.

Illustrasjon Johan Reisang
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Kirkemøtet 2016
Årets Kirkemøte holdes i Trondheim 
6. - 12. april. Møtets hovedtema er 
«Gå og fortell.» . 

Dette kirkemøtet er særlig interes-
sant av flere grunner. For det første: 
Dette er det første kirkemøtet i denne 
valgperioden. Dette kirkemøtet skal 
det velges medlemmer til de nye sen-
tralkirkelige rådene: Samisk kirkeråd, 
Mellomkirkelig råd og Kirkerådet. 
Særlig spennende blir det hvem som 
blir valgt til leder for disse rådene. 
Kirkemøtets medlemmer skal fordeles 
på de ulike komiteene, og bli vant til 
arbeidsformen i Kirkemøtet. Mye vil 
være nytt for dem på dette kirkemøtet.

Den andre årsaken til at dette 
kirke møtet er spesielt interessant, er 
de omfattende endringene som nå 
skjer i forholdet mellom kirke og stat 
i Norge. I 2017 skal det gjennomføres 
en omfattende virksomhetsover-

dragelse. Arbeidsgiveransvaret for 
prester, proster, biskoper og ansatte i 
Kirkerådet og ved bispedømmekon-
torene skal overføres fra staten 

v/departementet til Kirkerådet. 
Flere saker på årets kirkemøte har 
bakgrunn i denne endringen. Årets 
kirkemøte skal også drøfte «veivalg 
for framtidig kirkeordning».   

To interessante saker på årets kirke-
møte handler om Den norske kirkes 
selvforståelse: Den ene har over-
skriften «Kirken- på vei mot en felles 
visjon». Her skal kirkemøtet behandle 
et dokument utarbeid av Kirkenes ver-
densråd. Dokumentet drøfter hva som 
skiller og hva som forener de ulike 
kirketradisjonene i synet på hva kir-
ken er (ekklesiologi). Den andre saken 
har overskriften «religionsmøte og 
dialog». Den handler om Den norske 
kirkes forhold til andre religioner og 
livssyn i vår tid og i vårt samfunn. 

Den tredje grunnen til at dette 
kirkemøtet er spesielt interessant er 
saken om kirkelig vigsel av likekjøn-
nede par. Denne saken har fått stor 
oppmerksomhet i media, og førte til at 
det ved bispedømmerådsvalget høs-
ten 2015 ble stilt egne lister i mange 
bispedømmer. Etter valget ble det 
klart at det ville være flertall i det nye 
kirkemøtet for å vedta liturgi for vig-
sel av likekjønnede par. Diskusjonen 
de siste månedene har gått på om det 
skal vedtas en vigselsliturgi som kan 
brukes av både heterofile og homofile 
par, eller om det skal vedtas en egen 
vigselsliturgi for likekjønnede i tillegg 
til dagens vigselsliturgi for heterofile 
par. 

Saksliste for Kirkemøtet 2016 med 
saksframlegg og forslag til vedtak kan 
leses på kirken.no/om kyrkja/slik 
styres kirken/kirkemøtet/ kirkemøtet 
2016.

6. mars kommer en student fra MF til Kjerringøy og Rønvik for å ha praksis. Som 
tidligere legges praksisen til ukene før påske og i selve påskeuken, slik at studen-
tene får oppleve hvordan påsken feires i de ulike menighetene. Han skal selv prøve 
seg både på liturgi og preken, så det vil bli mange anledninger til å høre og se ham.

Vi har bedt studenten presentere seg selv:
«Jeg heter Jacob Breda Antonsen er 22 år og kommer fra Halden. For tiden bor jeg i 
Oslo og studerer på Menighetsfakultetet for å bli prest. Ellers liker jeg å bruke tiden 
min på fotball og fekting. Jeg gleder meg stort til min praksisperiode i Rønvik og 
Kjerringøy menighet.»

Vår erfaring er at Kjerringøy og Rønvik menigheter er gode på å ta imot studenter, 
og håper det samme denne gangen. Vi ønsker Jacob velkommen, og håper han vil 
få en utbytterik praksisperiode.

Student i praksis i Kjerringøy og Rønvik menigheter: 

Vi heter «ronvikkirke». Søk oss opp om du vil følge med noe av det som foregår. Vi vil også gjerne at når du 
legger inn bilder på din egen konto så «hasjtag» oss med #rønvikkirke. Vi tar bilder av det som skjer men 
legger ikke ut bilder av personer uten å spørre. Ta kontakt om du har synspunkter på dette.  

Lik «Rønvik kirke» på facebook. Søk opp og lik siden vår. Der legger vi ut nyttig informasjon om guds-
tjenester og andre ting som skjer i menigheten. 

Følg Rønvik menighet på Instagram og facebook 

Tekst Svein Malmbekk
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DØPTE RØNVIK KIRKE
22.11.15 Nicoline Støver Lorentsen
22.11.15 Asbjørn Djupos Jakobsen
22.11.15 Magnus Bjørkseth Jørgensen
22.11.15 Milo Hillestad
22.11.15 Robert Amundsen
22.11.15 Lise Fagerli
22.11.15 Kevin Fagerli
22.11.15 Milla Mørch Rendal
29.11.15 Theo Lauritsen
29.11.15 Håkon Aleksander Løkaas 
Steinvik
06.12.15 Mathea Jensen
06.12.15  Gabriel Kvikstad Christensen
10.01.16 Gustav Johan Angell Rørmark
10.01.16 Vilde Michalsen Hansen
31.01.16  Juline Elise Normannsen 
Henriksen
31.01.16 Arne Vindvik Jenssen
07.02.16 Bastian Johannessen Hunstad
21.02.16 Eva Woje Varegg
21.02.16 Oda Pedersen Langnes

DØPTE I KJERRINGØY KIRKE
29.11.15 Ylva Saura Tverbakk
29.11.15 Oleander Johan Søfting Johnsen
17.01.16 Mari Karlsen Svendsgård
14.02.16 Synne Oline Fure

DØPTE I ANDRE KIRKER
22.11.15 Rikke Marie Stemland, 
Værnes kirke
17.01.16 Emilie Løvaas Kåring, 
Bodø domkirke
31.01.16 Jonas Fretheim Skyrud, 
Bodø domkirke
31.01.16 William Nilsen,
Bodø domkirke

VIELSER RØNVIK KIRKE
22.11.15 Rita Marie Amundsen og 
Michael Andre Amundsen

GRAVFERDER RØNVIK
18.12.15 Aslaug Haukland
22.12.15 Jann Roald Pedersen
22.12.15 Ragnhild Ivana Borg
22.12.15 Randi Marie Nyrud Gustavsen
05.01.16 Sigrid Pauline Martinsen
06.01.16 Erik Kaalhus Nordahl
07.01.16 Arne Kristian Fredriksen
15.01.16 Kirsti Lovise Ingeborg Skaug
19.01.16 Arvid Albert Nikolai Didriksen
22.01.16 Ågot Terese Grenersen
26.01.16 Karin Alise Bendiksen
29.01.16 Berit Olaug Olsen
02.02.16 Tor Asbjørn Røst
04.02.16 Ragnhild Nilsine Olsen
05.02.16 Aina Eriksen
16.02.16 Ludvik Gundersen
16.02.16 Roger Stjernen

19.02.16 Tordis Johanne Hansen
19.02.16 Hedrun Anna Margrethe 
Svendsen
23.02.16 Anne Margrete Pettersen
26.02.16 Hermann Hansen

GRAVFERDER KJERRINGØY
10.12.15 Bjarne Nilssen

Tilgjengelig ved dødsfall 
24 timer i døgnet. Ring:

www.bodingravferd.no

nær • trygg • personlig

Daglig leder: 
Vanja Grønhaug

755 27 000

Storgata 51 - 8006 Bodø
Døgnvakt tlf.: 75 50 66 50
bedrift@bergs-begravelse.no 
www.bergs-begravelse.no

pål Berg

- 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
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Slekters gang

Begravelse i Rønvik kirke
«Og ved tidens grense lever fortsatt dine løftes-
ord ved døpefonten». Svein Ellingsen i Norsk 
salmebok 586. Foto: Elisabeth Kongsbakk
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RØNVIK KIRKE
Søndag 6. mars (4. søndag i faste) 
kl 11: Familiemesse. «Skrei-takkefest» 
v/Eidner, Knutsen og Larsen. 
Barnegospel deltar. Servering av skrei, 
lever og rogn etter gudstjenesten.

Søndag 13. mars (Maria budskaps
dag) kl 11: 
Høymesse v/Malmbekk. 
Laila Troskog, sang.

Søndag 20. mars (Palmesøndag) kl 11: 
Høymesse v/Fylling. 
Laila Troskog, sang.

Torsdag 24. mars (Skjærtorsdag) 
kl 11: Høymesse v/Fylling. Jarle 
Bøyum, kornett. Laila Troskog, sang.

Fredag 25. mars (Langfredag) kl 11: 
Langfredagsmesse v/Fylling.

Lørdag 26. mars (Påskeaften) kl 23: 
Påskenattsmesse v/Malmbekk.

Søndag 27. mars (1. påskedag) kl 11: 
Høytidsgudstjeneste v/Malmbekk. 
Laila Troskog, sang.

Mandag 28. mars (2. påskedag) 
kl 19: Påsken i ord og toner v/Brudal 
og Malmbekk.

Søndag 3. april (2. søndag i 
påsketiden) kl 11: Høymesse 
v/Malmbekk. Rønvik kantori.

Søndag 10. april (3. søndag i 
påsketiden) kl 11: Høymesse 
v/Fylling.

Søndag 17. april (4. søndag i 
påsketiden) kl 11: Familiemesse 
v/Malmbekk og Knutsen. 
Barnegospel deltar.

Søndag 24. april (5. søndag i påske
tiden) kl 11: Høymesse v/Fylling. 
Bodø int. orgelfestival. Rønvik kantori.

Søndag 1. mai (6. søndag i påske
tiden/ 1. mai) kl 11: Høymesse 
v/vikar.

Torsdag 5. mai (Kristi himmelfarts
dag) kl 11: høytidsgudstjeneste 
v/Malmbekk.
Lørdag 7. mai kl 10.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/Malmbekk.

Lørdag 7. mai kl 13: 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/Malmbekk.

Søndag 8. mai (søndag før pinse): 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/Malmbekk.

Søndag 15. mai (1. pinsedag): 
Høytidsgudstjeneste v/Malmbekk.

Lørdag 21. mai kl 10.30: 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/Fylling og Knutsen.

Lørdag 21. mai kl 13: 
Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/Fylling og Knutsen.

Søndag 22. mai (Treenighetssøndag) 
kl 11: Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/Fylling og Knutsen.

KJERRINGØY KIRKE
Søndag 6. mars (4. søndag i faste) 
kl.11: Høymesse v/Fylling.
 
Fredag 25. mars (Langfredag) kl.11: 
Langfredagsmesse  v/Malmbekk

Søndag 27. mars (1. Påskedag) kl.11: 
Høytidsmesse v/Fylling og student

Søndag 17. april (4. søndag i 
påsketiden) kl. 11: Høymesse 
v/Fylling. Årsmøte etter 
Gudstjenesten

Søndag 15. mai (1.pinsedag) kl.11:  
Høytidsmesse v/ Fylling.

Tirsdag 17. mai kl. 11.30: 
Festgudstjeneste v/Fylling

BOGODT, KJERRINGØY
Torsdag 10. mars kl. 11.30:  
Gudstjeneste v/Fylling og Antonsen.

Torsdag 7. april kl.11.30:  
Gudstjeneste på BoGodt v/Malmbekk

Gudstjenester i Rønvik og Kjerringøy

Den eneste 
MESTERBEDRIFT 
i Bodø

Storgata 17, 
8006 Bodø
75 50 04 40

Hovedleverandør til 
Rønvik Kirke

Lokaler til leie for øvinger, aktiviteter og 
private arrangementer
Kjøkkenet i kjelleren er pusset opp og utvidet med en god spisekrok. 
Dette er en betydelig forbedring i forhold til utleie av rommene i kjelleren.  

Storrommet og undervisningsrommet leies ut til kurs, seminarer og private 
arrangementer. Dette gir menigheten en viktig inntekt som pløyes tilbake i 
drift og vedlikehold. Det er også mulighet for å leie kirkestua i første etasje, 
men i etterkant av gudstjenesten på søndag er dette rommet forbeholdt 
menighetens kirkekaffe. Rommet er svært egnet til minnesamvær. 

Leiepris for rommene med kjøkken ligger på rundt kr. 2000,-. Uten kjøkken 
kan rommene leies for under tusenlappen. 
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I kriser er vann kritisk
Aldri før har vi sett så mange store 
humanitære kriser på en gang. Kirkens 
Nødhjelp er i katastrofen med rent 
vann. Nå trenger de din hjelp. 

Akkurat nå er millioner av mennesker 
rammet av katastrofer – verden over. 
Det siste året har Kirkens Nødhjelp gitt 
rent vann til blant andre flyktninger i 
Sør-Sudan, Nord-Irak og Syria, flomofre 
i Malawi, tørkerammede i Etiopia og 
jordskjelvofre i Nepal. 

I Etiopia har værfenomenet El Niño 
skapt den verste tørken på 30 år. Ifølge 
etiopiske myndigheter vil 10,2 millioner 
være truet av kritisk matmangel i 2016. 
Mer enn halvparten av disse er barn.  
5,8 millioner mennesker er i akutt  
mangel på vann. 

Enorm mangel på vann
Tørken har skapt enorm vannmangel, 
ubrukelige avlinger og utarmede bei-
temarker. Bøndene mister dyrene sine 
og dermed livsgrunnlaget sitt. Det lille 
regnet som har kommet, har ikke vært 
nok til å gi avlinger. 

For å klare seg, må bøndene selge 
dyrene som har overlevd så langt i tør-
ken. De blir tvunget til å selge kyr som 
har sørget for verdifull melk til barna 
i familien. – Vår eksistens avhenger av 
dyrene våre. Uten dem, blir det vanske-
lig for oss å overleve. Jeg vet ikke hva 
jeg skal gjøre, sier Dagne fortvilet. 

Kirkens Nødhjelp er til stede i 
Ankober og flere andre av de verst ram-
mede områdene i Etiopia. Behovene er 
akutte, og Kirkens Nødhjelp sørger for 
rent vann og trygge sanitære forhold. 

– Vi er i gang med nødhjelpsarbeidet 
og har allerede jobbet forebyggende i 
flere måneder. Men når omfanget er så 
stort, trenger vi all den hjelpen vi kan 
få, sier generalsekretær Anne-Marie 
Helland i Kirkens Nødhjelp. 

Vi samlet inn hele 79 000 kr i Rønvik 
menighet i fjor og fantastiske 12 433 
kr på Kjerringøy. Ta vel imot bøsse-
bærerene TIRSDAG 15. mars. 

Du kan støtte aksjonen direkte ved å 
benytte kontonummer: 
1594 22 87493 
SMS: Gave til 2426 ( 200) kr.

Lokal aksjonsleder er: 
Vigdis Larsen, 
tlf. 488 95 347, 
vl465@kirken.no

Tekst/foto: Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016 13-15. mars.
Les mer på www.fasteaksjonen.no

Konfirmanter i Rønvik menighet gir deg mulighet til å bidra tirsdag 15. mars. 
Kjerringøy menighet har ikke dør til dør-innsamling i år.

Til tross for dårlige avlinger dette året, job-
ber Dagne i åkeren for å forberede den tørre 
jorda på regnet han håper vil komme. (Foto: 
Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp)

Refugees Welcome to Bodø ble spontant opprettet i september i 2015. 
Vi ønsket å være en hyggelig og varm velkomst til de flykningene som 
har kommet og kommer til kommunen vår.

Vi så ganske fort at det allerede var organisasjoner i kommunen som 
jobbet bra med nyankomne flyktninger, og mange som allerede hadde 
aktiviteter. Vi bestemte oss derfor for å ikke starte opp aktiviteter, men 
heller gi informasjon om aktiviteter som Røde Kors, Norsk Folkehjelp, 
kirken og andre allerede hadde. Vårt område, og vår innsats, ble rettet 
mot klær og utstyr.

Vi har i løpet av 6 måneder opprettet lager på Kirkhaugen skole 
og har samlet inn hundrevis av sko, jakker, sokker og genser. Vi har 
til og med fått 600 truser fra Kina! Vi har en fantastisk gjeng med 
frivillige som stiller opp og rydder, sorterer, flirer, drikker kaffe, 
pakker og deler ut klær. Neste store satsning er at vi skal åpne «butikk» på Kirkhaugen, der flyktningene selv 
kan velge ut klær. Dette gjør vi i samarbeid med alle mottakene i kommunen. Vi tror det kommer til å bli en 
stor forbedring og håper på både bedre oversikt for oss, og lettere tilgang for alle. For å få til dette  
trenger vi både folk og klær – spesielt herreklær. Og for de som ønsker å bidra er det bare å søke opp 
«Refugees Welcome to Bodø» på facebook. Vi står klare til å ta imot!

Refugees Welcome to Bodø Av Siri Vasshaug, admin RWTB


