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Andakt

Som jeg er
Av Hilde Fylling

«Herre, du ransaker meg og du vet – du vet om jeg sitter eller står, på 
lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det, 
du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner 
du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på 
meg. Det er et under jeg ikke forstår, det er så høyt at jeg ikke kan fatte 
det.» Salm.139

Det har vært mange viktige begivenheter i både Rønvik og Kjerringøy 
kirke denne våren. Mange familier har vært samlet i kirkene for å feire 
dåp. Både små og store barn har blitt tegnet med korsets tegn og døpt. 
Og vi som har stått rundt har kjent på både tro og håp om at ordene vi 
synger i dåpssalmen er sanne: «I liv og i død har du lova at Herren tek 
vare på sine». Med alle de nye døpte har kirken fått mange flotte nye 
medlemmer som forhåpentligvis skal få oppleve at dåpen deres var 
viktig for livet deres, at troen de fikk i dåpen kan vokse og bli viktig for 
dem. Mitt håp som prest er at alle de nye døpte skal få erfare at de aldri 
er alene, at de alltid kan folde hendene og be til Gud, at de alltid er sett 
og elsket, både av mennesker og av Gud.

Men mange familier har også vært samlet i kirkene våre i sorg. 
Denne våren har det vært uvanlig mange vonde og brå dødsfall i sok-
nene våre. Mange har måttet erfare at et familiemedlem, en kjær venn 
eller god kollega har gått bort, uten forvarsel eller etter kort sykdom. 
Kirkene våre har vært fullsatt av fortvilte og sørgende som har måttet 
ta farvel med en som var umistelig. Og det har blitt fortalt vare og gode 
fortellinger om mennesker som var så viktig for andre og så vonde å 
miste. Det er ikke lett å finne ord som har bærekraft i slike anledninger, 
men kirken har en skatt i Bibelens tekster, også slike dager: Tekster om 
liv og død, kjærlighet, tro og himmel. Og mitt håp som prest er at de 
som gjennomlever de vondeste dagene også kjenner at de ikke er alene, 
at de er sett i sin sorg, både av andre mennesker og av Gud.

Og så har vi hatt 6 store konfirmasjonsgudstjenester i Rønvik kirke. 
Fullsatte kirker har slått ring om ungdommene sine, stått ved deres 
side, og sunget og bedt for deres liv og framtid. Og de flotte ungdom-
mene våre har blitt kjent med kirkens mange rom og latt seg bli bedt 
for på veien ut i et voksent kirkeliv. Som prest håper jeg at hver og en 
av ungdommene kjenner at de ikke er alene, at de er sett og elsket, 
både av Gud og mennesker.

Ordene fra salme 139 (øverst) tegner et trygt og tillitsfullt bilde av 
forholdet mellom Gud og et menneske. Mennesket er sett og elsket, 
anerkjent og støttet, akkurat som det er. Guds kjærlighet omslutter et 
hvert menneske, i starten av livet, i dyp sorg eller i glede og forvent-
ning. Når hverdagen er vanskelig og uoversiktlig, og når alt går på 
skinner. For meg gir det både en trygghet å møte hver dag med, og mot 
til å stå i det som er utfordrende. Elsket som jeg er! 

God sommer! 

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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Hva skjer- hva har hendt?

Trosopplæring 
høsten 2016

Babysang i Rønvik kirke foto: Kristina Johansen

Nytt babysangkurs starter tirsdag 13. 
september. 10 ukers kurs kr 450. Vi syn-
ger gamle og nye sanger, svinger oss litt 
og lærer noen regler med bevegelse til. 
Vi avslutter sangstunden ved å bekrefte 
hvert barn ved døpefonten oppe i kirken 
og ber og tenner lys i lystennestedet. Vi 
avslutter hver gang med lunsj nede på det 
«nyombygde» kjøkkenet. 

Småbarnssang starter mandag 12. sep-
tember, annenhver mandag i oddetallsuk-
er kl.17.30-19.00 avslutter med kveldsmat. 
Kr 50 pr familie. Småbarnssang er for 
barn i alderen 1-4 år. Vi synger, hopper, 
danser og rimer og regler. Vi avslutter 
alltid med å gå opp i kirken og tenner lys 
og synger aftenbønn. 

Rønvik barnegospel starter tirsdag 13. 
september kl.17-18. Vi øver sanger hver 
tirsdag i kirkerommet. Noen ganger leker 
vi nede, andre ganger tegner eller former 
vi litt på slutten av øvelsen. Vi opptrer 
alltid på utdeling av 4 års bok i oktober 
og synger på julaften i kirken. Vi tar i mot 
nye barn fra 4 år og opp til og med 7 år. 

Kirkeklubben i Rønvik kirke
Torsdag 8. september kl 13.15 starter 
kirkeklubben opp igjen etter sommer-
ferien. Det er 4. året vi går i gang med 
klubben. De som kan være med er barn 
i 2, 3 og 4. klasse. Vi starter kl 13.15 og 
er ferdige kl 15.30 hver torsdag. Til nå 
har det kun vært barn fra Rønvik skole 
fordi vi kan gå og hente dem til kirken. 
Men klubben er åpen for alle barn om 
foreldrene har mulighet for transport. På 
klubben lærere vi om alle kirkens høyt-
ider, om bibelfortellingen, om hva vi gjør i 
kirkehuset for eksempel gudstjenester og 
begravelser. Vi leker bryllup og vi leker 
dåp. 
Vi har nettopp takket av 8 barn som har 
fulgt klubben i 3 år. De ble takket av med 
diplom på avslutningsmiddagen 19. mai. 
Nå ønsker de seg en egen klubb for 5. 
klassinger. Vi tenker på det. 

Tårnagenthelg for 
8 åringer i Rønvik 
kirke lørdag 3. sep-
tember og gudstjen-
este søndag 
4. september med 
utdeling av bok til 
8 åringene. Invitasjon 
sendes i posten 

Tweenfestival for 10-12 åringer arrang-
eres av Nordland KFUK-KFUM helga 29.-
30. oktober i Rønvik kirke med overnat-
ting. Påmelding til K/M www.kfuk-kfum.
no/nordland. 

Lys Våken for 
11 åringer 26.- 
27. november. 
Overnatting i 
kirken der vi skal 
være lys våkne 
for Gud mens vi sover godt under kirkens 
høye tak. Vi forbereder adventen med 
baking, formingsverksted og gudstjeneste 
med sang og drama. Invitasjon sendes i 
posten. 

Sommerlunsj 2016
Tekst: Vigdis Larsen

Tradisjonen tro blir det sommerlunsj 
også i år. Vi starter opp 15. juni og hold-
er på til og med 31. august. Velkommen 
til en hyggelig samling hver onsdag 
sommeren igjennom fra 11 til 12. Du 
tar med deg noe å spise og så koker vi 
kaffe og te. Passer for alle som har fri 
på formiddagen. 

Har du lyst til å 
synge i kirkekor?
Rønvik kantori er menighetens kor-
tilbud for voksne. Vi er en korgruppe 
på 10 stykker som møtes for å øve 
annenhver torsdag og synger ved en 
gudstjeneste hver måned.
Vi ønsker oss flere sangere, både 
kvinner og menn. Hvis du er glad i 
kormusikk, liker å synge salmer og i 
tillegg bærer på et ønske om å synge 
sammen med andre, da kan Rønvik 
kantori være noe for deg!

Ta gjerne kontakt med kantoriets leder 
kantor Jarle Brudal, jb73@kirken.no
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Vigdis og Johan samarbeider 
om dikt og illustrasjoner

Vi som leser Kirkespeilet har flere 
ganger hatt gleden av å lese dikt av 
deg, Vigdis. Kan du fortelle litt om 
hvordan du er kommet i gang med 
dette?

Jeg har hatt glede av å skrive i mange 
år. Det meste har vært dikt både 
på bokmål og nynorsk. I mange år 
har jeg vært frivillig medarbeider i 
Rønvik kirke og har trivdes godt i 
menigheten. I Kirkespeilet har jeg fun-
net mye interessant å lese. Men jeg har 
savnet dikt, og derfor fikk jeg lyst til å 
skrive noe som jeg tenkte ville passe i 
menighetsbladet.

Vi legger merke til at du gjerne skriver 
om høytider og årstider. Hvordan kan 
det ha seg?

Jeg er glad i tradisjoner. I tillegg betyr 
høytidene mye for meg. Årstidene har 
alltid fascinert meg med sine særtrekk, 
variasjoner og ikke minst overraskel-

ser. Siden Kirkespeilet kommer ut ved 
de ulike årstidene og høytidene, så falt 
det seg naturlig å lage dikt om dette.

Johan, du er Vigdis sin sønn og pro-
fesjonell kunstner. Kan du fortelle om 
hvordan du arbeider for tiden?

Ingen dager er helt like, men jeg er 
nokså strukturert av meg. Jeg føler 
at jeg hver dag kjemper en steinhard 
kamp mot den store «gjøre-listen».

Den kreative biten av yrket mitt 
krever at man må ut av komfortsonen, 
forsøke å finne på noe nytt enten det 
gjelder teknikk eller motiv.

Noen ganger kan jeg bli ganske 
sliten av det hele, for det er ikke alltid 
lett og måtte rive arket i to etter en 
dags intenst arbeid med konklusjonen 
«dette er ikke bra nok». Kreative pros-
esser er nokså nådeløse på den måten. 
Det hjelper ikke hvor mange timer 
jobb man putter inn i noe hvis ikke 
utgangspunktet og ideen er god.

Derfor deler jeg ofte dagen i to. På 
morgenen etter en kaffekopp gjør jeg 
ofte de praktiske tingene som å svare 
på mailer eller å kjøpe utstyr som jeg 
trenger. Om kveldene og ofte om net-
tene når verden er mer stille, da gjør 
jeg de kreative tingene.

Hva er dine inspirasjonskilder?

Jeg finner veldig mye inspirasjon i å gå 
gatelangs i Berlin sammen med min 
kjæreste. Nå som våren og ekornene 
løper rundt i gatene, er det lett å få 
fine ideer. Det å se hva andre kunst-
nere gjør, er også svært inspirerende.

Arbeider du i forhold til oppdrag/
utstillinger etc?

Ja, i disse dager jobber jeg både med 
en utstilling jeg skal ha i Telemark i 
juli, og i tillegg har jeg en del illustras-
jonsoppdrag fra Aschehoug forlag og 
andre kunder.

Vigdis ReisangJohan Reisang med sin kunst. Foto: Ela Buri.

Av Anna -Helene Johansen
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Kort tid etter at Vigdis begynte å sende 
dikt til Kirkespeilet, har du hatt flotte 
illustrasjoner. Hvordan samarbeider 
dere om dikt og illustrasjon?

Det er en familiehemmelighet, og der-
for kan vi ikke dele oppskriften med 
resten av verden.

Hva blir først til – dikt eller illustras-
jon?

Det er også en hemmelighet.

Johan: hvordan kan vi bli bedre kjent 
med bildene dine?

Den enkleste måten er å gå til min 
hjemmeside www.reisang.com.
Der finner man en oversikt over 
kunsten og illustrasjonene mine samt 
bloggen min som jeg oppdaterer ofte.

Vigdis, har du fortsatt skriveplaner? 
Kan du fortelle om dem?

Skriveplaner har jeg hele tiden. Jeg 
holder nå på med en roman som jeg 
håper å bli ferdig med om ikke alt for 
lenge.

Etter et skrivekurs i vinter er jeg nå 
kommet med på et skriveverksted for 
damer med skrivekløe. Det er utrolig 
hyggelig og morsomt. Vi deler egne 
tekster med hverandre og gir tilbake-
meldinger. Dette synes jeg er veldig 
lærerikt og inspirerende for egen 
arbeidsprosess.

Johan Reisang i sitt studio. Foto: Ela Buri.
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Hans Nielsen Hauge (1771 – 1824) i Nordland

Samtale med Linda Haukland

Kan du si litt om din interesse for 
Hans Nilsen Hauge? Hvordan oppsto 
den?

Det var pappa, Odd Wollbakk, som 
begynte å snakke om Hauge det året 
jeg tok grunnfag i historie. Jeg forstod 
raskt at dette var en viktig historisk 
person, og ble nysgjerrig på hva han 
utrettet rent empirisk samtidig som 
han viste seg å være svært spennende 
også som kristen rollemodell.

Mange av oss har lest litt om Hans 
Nielsen Hauge. Er det noe du særlig vil 
trekke frem for oss lesere her i Bodø?

Han trodde at det han leste i Bibelen 
var Guds vilje og at Gud kommuni-
serte til ham personlig. Det la føringer 
på valgene hans, ikke minst hvordan 
han forholdt seg til sin neste. Han så 
også på prestene, som var hans argeste 
motstandere, som sin neste, og hadde 
like stor respekt for høy som for lav. 
At han etter å ha vært under tiltale i ti 
år, noen av dem under så vanskelige 
fengselsforhold at han aldri fikk god 
helse igjen, oppmuntret sine tilhengere 
til å forbli trofast i kirken, er et sterkt 
eksempel på tilgivelse.

Vi vet du er opptatt av Hans Nielsen 
Hauge og hans arbeid i forhold til 
kvinner. Kan du fortelle litt om det?

For Hauge var likeverdstanken en 
selvfølge og misjonsbefalingen opp-
draget. For å forkynne til så mange 
som mulig og avhjelpe fattigdom 
mest mulig effektivt, sendte han også 

ut kvinner, mange av dem ungdom-
mer. Etter hvert som de tok ansvar så 
han at noen av dem var best rustet 
til å lede arbeidet på et sted eller i en 
region. Da ble kvinnene ledere for 
både bedriftene og for møtevirksom-
heten. En av tre lekpredikanter og en 
av seks regionale ledere var kvinner i 
1802. Dette la grunnlaget for at vi fikk 
tidlig stemmerett for kvinner i Norge. 
Kildene viser at de haugianske menne-
ne søkte fellesskapets beste og derfor 
oppmuntret rikt utrustede kvinner til 
å gå inn i lederskap. Kanskje er dette 
noe som kan overføres til vår egen 
tid: dersom kvinnelig deltakelse skal 
øke, trenger vi trygge, ydmyke menn 
som ikke har seg selv i fokus og som 
skaper et bekreftende miljø uten spisse 
albuer.

Vi lurer på: hvordan og hvor finner du 
kildene til ditt arbeid?

For meg har det vært viktig å starte 
med primærkildene, for det er mange 
festtaler om Hauge som ikke har 
mye substans i seg. Jeg ønsket å finne 
hvilke hovedspor som førte til at han 
fikk en så viktig rolle. Fram til nå har 
jeg funnet at han virket som en kata-

Linda Haukland. Foto: Anders Haukland.

Av Anna-Helene Johnsen

Linda Haukland er stipendiat ved Nord universitet, historiker og forsker. Hun er særlig 
opptatt av Hans Nielsen Hauge både nasjonalt og lokalt. Ikke minst er hun opptatt av hans 
liv og virke i Nordland og i Bodø-området. På medarbeiderfesten for Rønvik menighet i mai 

holdt hun et spennende foredrag om Hans Nilsen Hauge. Vi i Kirkespeilet fikk en 
samtale med henne etter denne kvelden.
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lysator på bøndenes lese- og skrivefer-
digheter og at han gav kvinner og barn 
et likeverd de ikke hadde tidligere i 
like stor grad. På riksarkivet i Oslo og 
Trondheim har de mange dokumen-
ter både fra saken mot Hauge og om 
haugianerne. Hauges skrifter er utgitt i 
åtte bind, og noen av hans rundt tusen 
brev er også publisert. En stor mengde 
haugianerbrev er i tillegg transkribert, 
og det finnes flere tusen bøker og 
artikler om Hauge. Han har fått stor 
oppmerksomhet også i andre land 
som USA og Tyskland. Om du skriver 
inn navnet hans på bokhylla.no vil du 
finne mye interessant.

Vi regner med at det kan være områder 
i Hans Nielsen Hauges liv som fortsatt 
er et «ubeskrevet blad». Kan du si noe 
om det?

Det jeg ønsker å arbeide med etter at 
jeg er ferdig med doktorgraden min, 
er å kartlegge de ti siste årene av livet 
hans. Min hypotese er at han utretter 
mer i denne perioden enn i tiden før, 
men i biografiene om ham er disse 
årene bare viet noen sider. Selv om 
fengselsperioden knekte ham fysisk 
og psykisk, var han haugianernes ube-

stridte leder og trolig også den norske 
kirkens egentlige preses etter 1814. 
Han var en person både høy og lav for-
holdt seg til både i trosspørsmål, når 
de gjaldt bekjempelse av fattigdom og 
i forhold til entreprenørskap. I tillegg 
er jeg svært interessert i brev, tekster 
og muntlige overleveringer angående 
Hauges besøk i Nord-Norge og haugi-
anere nordpå generelt. Det er bare å ta 
kontakt med meg dersom noen sitter 
på informasjon rundt dette.

Kirkespeilet takker for en 
spennende samtale og 
ønsker Linda lykke 
til med videre studier
 om Hans Nielsen 
Hauge.

For den som vil lese 
mer, anbefaler 
redaksjonen følgende: 

Spor av haugiansk 
feminisme 
(Kirke og Kultur)
https://brage.bibsys.no
/xmlui//handle/11250
/283239

Hans Nielsen Hauge: A Catalyst of 
Literacy in Norway (Scandinavian 
Journal of History)
https://brage.bibsys.no/xmlui//
handle/11250/278853

Mastrøm nr 1-2015. Meldingsblad for 
kulturhistoriske formidlings – og fors-
kningsinstitusjoner. Tidskriftet er å fin-
ne på Stormen bibliotek og på museet. 

Hans Nielsen Hauge.

Bønn for en konfirmant
All nådes Gud, vi takker deg for «Eva». I dåpen ble vi overøst 

med din tilgivelse. Gi henne en trygg og tillitsfull tro, og la 
møtet med din barmhjertighet være kilde til glede og 

nestekjærlighet gjennom hele livet.



Triangelhytta og sportsandaktene
Triangelhytta ligger vakkert 
til på ei slette like nord for 
Turisthytta. Hytta ble bygget i 
1922 av driftige KFUK-damer. 
Det har vært aktivitet på hytta 
i alle disse 94 årene. Hytta eies i 
dag av Bodø KFUK-KFUM. 

Vår faste aktivitet er 4-5 sportsandak-
ter hver vår og høst. Andakter og kjøk-
kentjeneste går «på omgang», og alt 
skjer på frivillig basis. Andaktene star-
ter kl. 11.30, slik at man har tid til å gå 
opp på fjellet hvis man ønsker. Etter 
andakten er det mat og kaffe. Det er 
vinduer på hele nordveggen, slik at vi 
har fantastisk utsikt mot Landegode, 
Lofotveggen og havet. Oppslutningen 
har de siste årene ligget på ca. 20 per-
soner. 

Andaktene er åpne for alle. Det har 
blitt tradisjon at Bodin-speiderne er 
vertskap på en søndag hver vår. Da 
slår de opp telt på plenen og overnat-
ter. Den dagen pleier vi å flytte andak-
ten ut i deres forsamlingstelt.

Den siste andakten i vår er:
Søndag 29. mai kl. 11.30 

Høstens andakter:
4. september kl. 11.30
11. september kl. 11.30
18. september kl. 11.30
25. september kl. 11.30

Hytta, med sine enkle fasiliteter, kan 
også leies ut. Ta kontakt med Wiktor 
Berg, tlf. 915 78 885. 

Velkommen på sportsandakt!
Jorunn Dagsloth
styremedlem

KirKespeilet 2/168

Foto: Anna-Helene Johnsen



Etter at butikken var stengt 
en kort periode i vinter er 
den igjen åpen. Pr i dag er 
åpningstidene torsdag og 
fredag 11-16.30 og lørdag 11 
-15. Vi håper etter hvert å 
ha åpent flere dager. 

Vi trenger varer og vi trenger kunder! Vi 
ønsker gjester på møteplassen der vi kan 
slå av en prat og ta en kopp kaffe. Butikken 
drives helt og fullt på frivillig basis under 
mottoet Misjon, Miljø, Møteplass. Vi 
ønsker å selge det meste slikt som ser-
viser, kopper og kar, kjøkkensaker, «ting 
og tang», møbler, smykker, tekstiler (men 
ikke klær). Likevel: Har du spesielle plagg 
som en hjemmestrikket kofte /genser, en 
barnebunad etc, så er det interessant. Vi 
har inngått et samarbeid med Fretex der 
kunder som ønsker å levere klær henvises 
dit, og Fretex henviser til NMS-butikken 

når kunder ønsker å levere møbler. Vi 
ønsker å selge det som er pent brukt og 
salgbart. Gode og brukbare ting bytter eier! 
Inntektene går til ulike prosjekter i land der 
NMS driver misjon. 

Dersom du ønsker å gjøre en frivillig 
innsats i butikken, ber vi deg ta kontakt 
med en av oss i styret: Karianne Pleym, 
97744602, Ingrid Løkken, 97170698, Inger 
Johanne Lindahl, 90268236, Anna-Helene 
Johnsen, 48222870.
Telefon til butikken er 41853664
Vi trenger flere som kan jobbe i butikken, 
delta på en dugnad en ettermiddag pr 
måned på ettermiddagstid, lage utstill-
inger, rydde og gjøre rent, prise varer, kjøre 
varer til og fra butikken fra folk som ikke 
kan dette selv.

Mer informasjon på www.nms.no og på 
Facebook. 

Sendebud i Kristi sted

Fastetreet i 
Rønvik Kirke

Vi trenger daglig påfyll av mat både flor 
kroppen vår og for vårt åndelige og sjele-
lige liv. Har du sertifikat for bilkjøring, vet 
du at Norge har høyrekjøring. Den regelen 
må du følge. Du vet, og må kunne følge 
en hel rekke andre råd for å være en god 
trafikant.

Livet vårt trenger også råd og rettled-
ning. Et grunnlag å bygge på. Et hus tren-
ger en stødig mur. Hva er så vår grunn? 
Vi er så heldige at vi har ett sted å søke og 

finne grunnmuren, i Bibelen. Den grunn-
muren holder. Det er så viselig laget at vi 
trenger ikke søke andre steder. Gud har 
skapt oss som medarbeidere gjennom 
Jesus. Han har gitt oss «reglementet» vi 
skal leve etter. Har du Bibel?  Hvis ikke, så 
skaff deg en. Enklest er det å lese Det nye 
testamentet.  

Les om Jesus hva han var opptatt av. 
Det var de andre, ikke av seg selv. «Han 
gikk omkring og gjorde vel». Hans grunn-

mur var sin Far. Nå er det oss det gjelder. 
Vi leser at Jesus er veien (trafikkreglene), 
sannheten (bare én sannhet) og livet (bare i 
Jesus har vi livet). 

Til de som ikke vet eller finner veien er 
det vårt privilegium å vise den fram. «Alle 
veier før til Rom». Bare én vei, grunn, fører 
til himmelen, Jesus.

I.B.
Kirkegjenger

I år i fastetiden - tiden før påske 
fikk alle anledning til å lime 
på et hjerte på fastetreet inne i 
kirkerommet. En farge for hver 
gudstjeneste i fastetiden fra aske-
onsdag til palmesøndag. Fargene 
representerer fargene i regnbuen. 
Dette er et ledd i fasteforbered-
elsene som vi gjør i samarbeid 
med Kirkens Nødhjelp. Denne 
kreative ideen var det kateket 
Sølvi Malmbekk som sto bak i år. 
Takk for et flott og fargerikt inn-
slag i gudstjenestefeiringen. 

Fra Barnegospelfestivalen
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NMS Gjenbruk har 45 butikker i Norge. Varene i butikkene er gitt av privatpersoner 
som ønsker at tingene deres skal komme til nytte og glede hos andre. Dermed har 
vi et stadig skiftende og veldig variert vareutvalg. Her er mange skatter! Det Norske 
Misjonsselskap (NMS) arbeider med å skaffe rent vann, fortelle kvinner at de har 
rettigheter, formidle Bibelens glade budskap, 
ta i bruk miljøvennlig energi, skape varige  
arbeidsplasser… og mye mer. Vi har prosjekt i 
Afrika, Asia, Europa og Sør-Amerika. 

ENDELIG KAN VI 
ROPE HURRA!

NMS Gjenbruk har 
åpnet butikk i Bodø 
sentrum i tidligere 
lokaler til G-sport 
ved torget.  

Ta en tur 
innom!

Misjon, Miljø & Møteplass 

NMS gjenbruksbutikk Bodø åpnet igjen 
Av Anna-Helene Johnsen

Lørdag 30. april var 100 barn samlet til barnegospelfestival i Rønvik kirke.
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DØPTE RØNVIK KIRKE
28.02.16 Halvdan Os Kolvik
06.03.16 Ylva Smihaug-Marthinussen
06.03.16 Julianne Sandmo
20.03.16 Gabriel Kvernmo Bratbakk
20.03.16 Mathilde Farstad Johansen
27.03.16 Nicoline Pedersen
27.03.16 Håkon Antonsen Lysberg
27.03.16 Lilly Kristine Skjelstad Mellem
03.04.15 Ellinor Nyberg
03.04.16 Evander Bergli Severinsen
03.04.16 Leonora Sæthre Skjelstad
10.04.16 Mikkel Øse Fjordholm
10.04.16 Sivert Stormo Kvalnes
17.04.16 Kaja Grønnslett
17.04.16 Linus Johannes Røyrvik 
Johnsen
17.04.16 Matheo Olsen Engmo
17.04.16 Amalie Fagermo Brovold
24.04.16 Luna Gudvangen Noel
05.05.16 August Skogheim Krystad

DØPTE I ANDRE KIRKER
28.02.16 Mia Galaasen Løding – Bodø 
domkirke
05.03.16 Varg Wilhelm Barøy Solhaug – 
Kapellet NPS
06.03.16 Edvind Nenedict Endresen 
Storheil – Bodø domkirke
13.03.16 Nathalie Lavine Steiring – 
Hunstad Kirke
27.03.16 Jesper Wiik Hanssen – 

Hamarøy kirke
28.03.16 Cornelia Kristin Haldorsen – 
Bodø domkirke
28.03.16 Eike Breivik Ellingsen – Bodø 
domkirke
17.04.16 Fredrik Mørkved Engmo – 
Saltdal kirke
24.04.16 Alma Brenna – Beiarn
24.04.16 Hermine Søttar Olsen – Bodin 
kirke
01.05.16 Kine Pettersen Kilen – Bodø 
domkirke
08.05.16 Lucas René Brattsti Øhlén – 
Bodin kirke
08.05.16 Christine Lovise Johansen – 
Sulitjelma kirke
15.05.16 Fredrik Gabrielsen – Buksnes 
kirke

GRAVFERDER RØNVIK
01.03.16 Edith Strand
01.03.16 Kristine-Edvarda Tangen
04.03.16 Mary Bergljot Osbakk
04.03.16 Helge Bernhard Ytterstad
08.03.16 Sonja Alise Østrem Remme
10.03.16 Ivar Harald Haugen
10.03.16 Inge Lillevik
11.03.16 Judith Annie Stensvik
11.03.16 Merete Lian
18.03.16 Håkon Lennart Pedersen
22.03.16 Bente Antonsen

01.04.16 Agnes Åreide Voigt
05.04.16 Ann Sissel Kristoffersen
05.04.16 Mary Johanna Fagerli
07.04.16 Solbjørg Johanne Lennertzen
08.04.16 Ovidt Antonsen
15.04.16 Bjørn Johan Hanssen
15.04.16 Jonette Julie Holmstad
15.04.16 Dagfinn Arnulf Danielsen
20.04.16 Anne Karin Pettersen
20.04.16 Frank Wikberg
22.04.16 Arvid Hermann Stenersen
29.04.16 Elny Olaug Larsen
03.05.16 Ingvald Fiborg
03.05.16 Kristin Kostopoulos
06.05.16 Signy Herdis Sørensen

GRAVFERDER KJERRINGØY KIRKE
03.03.16 Gunnhild Johanne Arntsen

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
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Slekters gang

Foto: Ingrid Løkken
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RØNVIK KIRKE

Søndag 05.06 kl 11: 
3. søndag i treenighetstiden 
Hilde Fylling. Menighetens takkoffer: 
Rønvik menighet. Dåp og nattverd.

Søndag 12.06 kl 11: 
4. søndag i treenighetstiden
Odd Eidner og Terje Elvestad. 
Menighetens takkoffer: Kirkens 
bymisjon i Bodø. Dåp og nattverd.

Søndag 19.06 kl 11: 
5. søndag i treenighetstiden
Gaute Granlund. Menighetens 
takkoffer: Rønvik menighet. Dåp og 
nattverd.    

Søndag 26.06 kl 11: 
6. søndag i treenighetstiden
Svein Malmbekk. Menigetens takkoffer: 
Normisjon. Dåp og nattverd.

Søndag 03.07 kl 11: 
7. søndag i treenighetstiden 
Svein Malmbekk. Menighetens 
takkoffer: Rønvik menighet. 
Dåp og nattverd.

Søndag 10.07 kl 11: 
8. søndag i treenighetstiden
Odd Eidner og stud.teol Anders 
Nordvik. Menighetens takkoffer: 
Norges Kristelige Stud. og Skoleungd.
lag. Dåp og nattverd. 

Søndag 17.07 kl 11: 
9. søndag i treenighetstiden
Stud.teol Anders Nordvik. Menighetens 
takkoffer: Rønvik menighet. Dåp og 
nattverd.  

Søndag 24.07 kl 11: 
10. søndag i treenighetstiden
Vikar Terje Elvestad. Menighetens 
takkoffer: Viken senter for psykiatri 
og sjelesorg. Dåp og nattverd. 

Søndag 31.07 kl 11: 
11. søndag i treenighetstiden
Stud.teol Anders Nordvik. 
Menighetens takkoffer: Rønvik 
menighet. Dåp og nattverd.

Søndag 07.08 kl 11: 
12. søndag i treenighetstiden
Hilde Fylling. Menighetens takkoffer: 
Menighetens misjonsprosjekt i Egypt. 
Dåp og nattverd.

Søndag 14.08 kl 11: 
13. søndag i treenighetstiden
Hilde Fylling. Menighetens takkoffer: 
Rønvik menighet. Dåp og nattverd. 

Søndag 21.08 kl 11: 
14. søndag i treenighetstiden
Vikar Terje Elvestad. Menighetens 
takkoffer: Menighetens misjonsprosjekt 
i Kamerun. Dåp og nattverd. 

Søndag 28.08 kl 11: 
15. søndag i treenighetstiden
Vikar. Menighetens takkoffer: 
Rønvik menighet. Dåp og nattverd. 

Søndag 04.09 kl 11: 
16. søndag i treenighetstiden
Svein Malmbekk. Menighetens 
takkoffer: Kirkens Sos. 
Dåp og nattverd. 

Søndag 11.09 kl 11: 
17. søndag i treenighetstiden
Svein Malmbekk. Menighetens 
takkoffer: Rønvik menighet. 
Dåp og nattverd.  

KJERRINGØY KIRKE

Søndag 12.06 kl 11: 
4. søndag i treenighetstiden
Høymesse v/ Hilde Fylling. Nattverd.

Søndag 10.07 kl 11: 
8. søndag i treenighetstiden
Høymesse v/ Svein Malmbekk. Dåp og 
nattverd. 50-årskonfirmant jubileeum.

Søndag 07.08 kl 17: 
12. søndag i treenighetstiden
Friluftsgudstjeneste i hagen på 
Handelsstedet v/ Hilde Fylling. 

Søndag 25. september kl. 11.00:
Høymesse v/Fylling.

Gudstjenester i Rønvik og Kjerringøy

Den eneste 
MESTERBEDRIFT 
i Bodø

Storgata 17, 
8006 Bodø
75 50 04 40

Hovedleverandør til 
Rønvik Kirke

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 
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Diakonituren 
nå i vår
Rønvik kirkes eldretreff hadde en flott tur til Arnøya 
mandag 23. mai. 31 personer møtte Torbjørg Aalborg 
på sin butikk og kafe "Øy og Ørken". 

Seniortreff
Tekst: Vigdis Larsen

Høsten 2016 starter vi opp onsdag 7. september kl 11. 
Velkommen til en fin formiddagsstund med program, 
kaffe og vafler, trim og andakt. Vi er ca 30 personer som 
møtes annenhver onsdag, og det er absolutt plass til 
flere. 

Friluftsgudstjeneste i Kjerringøy

«Å gå i land på Kjerringøy den første sommar-dagen…»
Foto: Rita Jakobsen

7. august blir det friluftsgudstjeneste på handelsstedet kl. 17.00. 
Få med dere denne hyggelige tradisjonen! Foto: Rita Jakobsen


