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Gerd, Hassadat og Wigdis jobber i NMS gjenbruksbutikk. Foto: Ståle Sårheim

God påske!
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Andakt

Rønvik fikk nytt kontonummer tidligere i år ved flyttingen til DNB.
Det nye kontonummeret er: 1503 45 21910, Vipps 61603 Rønvik sokn
Adressen er Storgt. 29, 8006 Bodø. Det gamle startet med 8902 og må ikke 
brukes.

De siste månedene har jeg lest utallige fortellinger fra #Metoo-universet: Fortellinger 
fra politikken, fra kulturlivet, fra film- og teater-verdenen, fra Akademia og fra 
media. Fortellingene har beskrevet hvordan menn har brukt makt og posisjon til å 
trakassere og kue kvinner. I mange av fortellingene har det handlet om eldre menn 
og yngre kvinner, men ikke alltid. Noen har bare beskrevet hvordan de har opplevd 
at menn har syntes de har hatt rett til å trakassere kvinner generelt.

Mange av kvinnene har beskrevet hvordan de har opplevd at deres verdi som  
mennesker har blitt redusert til å være kropp og utseende, hvordan de har mistet 
selvtilliten i arbeidsforholdet og hvordan de har opplevd seg invadert og utlevert. 

Fortellingene har gjort inntrykk. 

Som kristne vil vi stå på de trakasserte kvinnenes side. Hvorfor? Fordi Jesus alltid 
stod på de utsatte og de nedvurderte sin side. Jesus lærer oss mye om verdier og 
verdsetting. I et ganske hierarkisk og nådeløst samfunn stod han på parti med de 
blinde, de spedalske, kvinnene og andre som ikke hadde posisjon, men som kunne 
utnyttes og nedgraderes.

Jesus lærte oss noe om menneskeverd. Han gikk i rette med maktmennesker som 
holdt andre nede eller utnyttet andre mennesker, og stod opp for dem som ble holdt 
nede. Det forplikter oss. Som en kirke som tror på og ber til Jesus, kan vi aldri velge 
parti for dem som trakasserer mot ofrene. Kvinner har samme verdi som menn. 
Fattige har samme verdi som rike. Barn har samme verdi som voksne. Punktum.

Av/ Hilde Fylling, sokneprest

#Metoo og Jesus

Tilbud om sjelesorg i Rønvik menighet
Kirkespeilet minner om muligheten for samtale og sjelesorg. 
Du kan be om samtale med Astrid Arnøy. Tilbudet kan avtales 
mandager mellom kl. 16.00 og 20.00 i telefon 99151872. 

Korsveien i Rønvik Kirke, 
Relieffer av Gunnar Torvund
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Også i år skal frivillige over hele Norge være med på å samle inn 
penger til brønnboring, latrinebygging og andre tiltak som redder 
liv rundt om i verden. Også du kan bidra når Kjerringøy og Rønvik 
menigheter  skal gjennomføre årets aksjon, enten ved å være bøsse-
bærer eller å støtte aksjonen. 

Du kan støtte aksjonen direkte ved å benytte kontonummer: 
15942287493. Vipps valgfritt beløp til 2426 SMS med kodeord  
GAVE til 2426 (200,-). Søk opp Fasteaksjonen Rønvik eller 
Kjerringøy på spleis.no og gi penger. Lokal aksjonsleder er  
diakon Vigdis Larsen 47095166 vl465@kirken.no 

Årets fasteaksjon

Årets fasteaksjon dør til dør i Rønvik går tirs-
dag 20. mars kl 18-20 for KIRKENS NØDHJELP. 
Konfirmanter med flere kommer med innsam-
lingsbøsser.

Stort smil: Innocent Nigindu elsker jobben sin i flyktningleiren i Dundo i 
Angola. Han er selv flyktning fra Kongo, og setter pris på å kunne jobbe 
for Kirkens Nødhjelp med å hjelpe andre som har flyktet fra samme 
konflikt. Du kan lese mer om Innocent på Kirkens nødhjelp sine sider 
www.kirkensnodhjelp/fasteaksjonen.

Seksualisert vold
I flere år har jeg som diakon vært inne i alle konfirmantgruppene  
for å snakke om vold og seksuelle overgrep. Dette er et 
tema som jeg har arbeidet med i mange år og som er svært  
viktig. 

Vi bruker flere begreper på slike overgrep: «Uønskede seksuelle  
handlinger», «seksuelle overgrep og voldtekt» «seksualisert  vold». 
Begrepene omfatter et stort spekter. Alt fra at du sender et naken-
bilde på telefonen til en som ikke har bedt om det til voldtekt.  
Det omfatter overgrep på internett og det omfatter blotting og 
beføling. Overgriperen kan være en i familien eller slekten eller 
en fremmed. De siste årene har vi fått kunnskap om at også  
kvinner og mødre er overgripere og at mange flere gutter blir utsatt 
for overgrep. 

I Rønvik og Kjerringøy menigheter forsøker vi å ha gode øyne for 
å få øye på barn, ungdom og voksne som blir eller har vært utsatt 
for overgrep. En er nødt til å tenke tanken for å kunne spørre en 
ungdom direkte; «Er det sånn at noen har gjort overgrep mot deg?» 
Det er faktisk lov å spørre. Skulle en få et nei vet en i alle fall at 
en har spurt. Det er ikke flaut eller dumt å stille et slikt spørsmål. 
Jeg har hørt flere historier hvor de som har opplevd overgrep har 
ønsket at noen en gang skulle spørre. Vi har også en plakat på  
kirketorget med telefon- nummer en kan ringe om en trenger noen 
å snakke med. Her er både anonyme telefoner og navngitte. Jeg 
kan også kontaktes vl465@kirken.no 47095166.

Tekst: Vigdis Larsen, diakon

Dessverre skjer overgrep også i kirkelig sammenheng. Vi forsøker 
derfor å gjøre arbeidet i menigheten transparent. Det betyr at vi 
ikke skal lukke dørene eller være bare en ansatt sammen med 
et barn elle ungdom. Vi har få overnattinger og vi er alltid flere 
voksne sammen med ungene. Dersom vi har ansatte og frivillige 
i barn og ungdomsarbeidet må de levere politiattest for å arbeide 
her. Dette for å unngå at overgripere spesielt søker seg til oss for å 
komme i kontakt med barn og ungdom. Vi vil at kirken skal være 
et trygt sted å være for alle mennesker. 

Tekst: Vigdis Larsen, diakon
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Eldfrid Karlsen
Vi ønsker velkommen til Eldfrid Karlsen som 
skal arbeide 2 dager i måneden med det nye 
dagtilbudet. Ho forteller: «Jeg er 59 år, født 
og oppvokst i Bø i Vesterålen og har 3 barn 
og 6 barnebarn. Flytta til Bodø for 6 år siden. 
Jeg har arbeidet med forskjellig men mest 
salg og service men var også daglig leder 
på Vesterålens krisesenter i 11 år. Jeg har tatt 
utdanning i Tverrfaglig miljøarbeid etter at 
jeg kom til Bodø». 

Kirkespeilet ønsker Eldfrid velkommen!

	
	
Søndag	22.	April	–	Preludium		
11.00	Hunstad	kirke	 Orgelinnvielse.	Hunstad	kantori,	Mini	sing,	E.	Irgens,	E.Vangen,	T.	Stern,	J.	

Stafsnes,	Gratis	
	
Onsdag	25.	April	
19.00	Hunstad	kirke	 Åpnings-	og	innvielseskonsert	med	Michel	Bouvard	
	 	 	 220,	180	honnør/stud/AN-Bonus,	100	kult.kort	
	
Torsdag	26.	April	
13.00	Rønvik	kirke	 Lunsjkonsert,	Gratis	
19.00	Bodø	domkirke	 Jobs	bok	med	Bjørn	Sundquist	og	Bjørn	Andor	Drage	
	 	 	 220,	180	honnør/stud/AN-Bonus,	100	kult.kort	
	
Fredag	27.	April	
13.00	Bodø	domkirke	 Lunsjkonsert,	Gratis	
19.00	Bodin	kirke	 Konsert	med	Martin	Baker	
	 	 	 220,	180	honnør/stud/AN-Bonus,	100	kult.kort	
21.00	Hunstad	kirke	 Orgelets	ønskekonsert	
	 	 	 220,	180	honnør/stud/AN-Bonus,	100	kult.kort	
	
Lørdag	28.	April	
13.00	Bodø	domkirke	 Lunsjkonsert,	Gratis	
15.00	Hunstad	kirke	 Kino-orgel,	100	(for	alle)	
18.00	Rønvik	kirke	 Ungdomskursets	konsert,	Gratis	
21.00	Sinus	(Stormen)	 Susanne	Lundeng	band	
	 	 	 250,	200	honnør/stud/AN-Bonus,	100	kult.kort	
	
Søndag	29.	April	
11.00	Byens	kirker	 Festivalgudstjeneste,	Gratis	
18.00	Bodø	domkirke	 Avslutningskonsert:	Chichester	Psalms	m/Vocal	Art,	Bodø	domkirkes	

ungdomskor,	sammensatt	kor,	harpe,	perkusjon	og	orgel	
	 	 	 220,	180	honnør/stud/AN-Bonus,	100	kult.kort	
	
Med	forbehold	om	feil	og	endring.	Følge	med	på	www.biof.no	for	oppdatert	program.	

Søndag 22. april – Preludium
11.00 Hunstad kirke Orgelinnvielse. Hunstad kantori, 
Mini sing, E. Irgens, E.Vangen, T. Stern, J. Stafsnes, Gratis

Onsdag 25. april 
19.00 Hunstad kirke Åpnings- og innvielseskonsert 
med Michel Bouvard  
220, 180 honnør/stud/AN-Bonus, 100 kult.kort

Torsdag 26. April
13.00 Rønvik kirke Lunsjkonsert, Gratis

19.00 Bodø domkirke Jobs bok med Bjørn Sundquist 
og Bjørn Andor Drage 
220, 180 honnør/stud/AN-Bonus, 100 kult.kort

Fredag 27. april
13.00 Bodø domkirke Lunsjkonsert, Gratis

19.00 Bodin kirke Konsert med Martin Baker
220, 180 honnør/stud/AN-Bonus, 100 kult.kort

21.00 Hunstad kirke Orgelets ønskekonsert
220, 180 honnør/stud/AN-Bonus, 100 kult.kort

Lørdag 28. april
13.00 Bodø domkirke Lunsjkonsert, Gratis

15.00 Hunstad kirke Kino-orgel, 100 (for alle)

18.00 Rønvik kirke Ungdomskursets konsert, Gratis

21.00 Sinus (Stormen) Susanne Lundeng band
250, 200 honnør/stud/AN-Bonus, 100 kult.kort

Søndag 29. april
11.00 Byens kirker Festivalgudstjeneste, Gratis

18.00 Bodø domkirke Avslutningskonsert: Chichester Psalms 
m/Vocal Art, Bodø domkirkes ungdomskor, sammensatt kor, 
harpe, perkusjon og orgel
220, 180 honnør/stud/AN-Bonus, 100 kult.kort

Med forbehold om feil og endring. 
Følge med på www.biof.no for oppdatert program.

Årets orgelfestival
Tekst: Jarle Brudal

Bodø internasjonale orgelfestival arrangeres hvert år i slutten  
av april. Festivalen er en arena for konserter, forestillinger, 
seminarer og mesterklasser, men også en markering av 
Bodøkomponisten Fridthjov Anderssen. Hans musikk løftes 
fram, og det er alltid kransenedlegging ved hans minnebauta 
i Solparken på hans fødselsdag 26. april.

Festivalen har ulik profil fra år til år. Denne gangen setter  
orgelinnvielsen i Hunstad kirke sitt preg på festivalen.

I Rønvik kirke blir det lunsjkonsert med orgelstudenter  
på torsdag og konsert med ungdom som har deltatt på  
festivalens rekrutteringstiltak lørdag ettermiddag. Ved  
søndagens gudstjeneste blir det spilt orgelmusikk av 
Fridthjov Anderssen. 

Selv om festivalen har en faglig tilnærming, bærer  
programmet også preg av å være rettet mot ulike mål- 
grupper. Her er konserter og forestillinger for de fleste!
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Hva skjer- hva har hendt?

Tine H. Ask Magnus Strand
Tine Ask og Magnus 

Strand studerer teologi 
på MF i Oslo. 

I tiden 12. mars – 8. april 
skal de være i praksis i 

Rønvik menighet. 
Ta godt imot dem når 

dere møter dem!

Jeg er ei jente fra Larvik i 
Vestfold som har en liten 
bakgrunn i Metodistkirken, 
men mest i Den norske kirke. 
Utenom studenthverdagen på 
MF er jeg opptatt av løping, 
venner og hest. Helt siden ung-
domsskolen har jeg visst at jeg 
ville bli prest, fordi jeg har lyst 
til å jobbe tett på mennesker i 
ulike situasjoner. Jeg ser fram til 
praksis i Bodø.

Jeg heter Magnus, er 25 år og 
kommer fra Oslo. Jeg har nett-
opp kommet hjem fra tre år 
i Lund i Sverige hvor jeg har 
studert teologi. 
Jeg har mine røtter i den nor-
ske kirke, men har blitt preget 
av et lengre opphold i Taizè i 
Frankrike og den svenske og 
katolske kirken i Lund.
Og så er jeg veldig glad i folk, 
så ingen ting er bedre enn en 
god samtale. Jeg gleder meg 
også veldig til å komme ut i 
praksis etter mange års studier. 
Jeg ser fram til å bli kjent med 
alle i menigheten og å kaste 
meg ut i en helt ny hverdag.

Teologi-
studenter 
i praksis
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NMS gjenbruksbutikk
- midt i Bodø sentrum 

Tekst: Anna-Helene Johnsen, foto: Ståle Sårheim

Midt i byen, på torget, ligger NMS gjen-
bruksbutikk. Denne butikken er en av flere 
gjenbruksbutikker i byen. Butikken er åpen 
alle dager unntatt mandager. Alle som job-
ber her gjør dette som en frivillig innsats. 
I dag er Jofrid Johansen, Gerd Pettersen, 
Wigdis Kristensen, og Hassanat på jobb. 
Jofrid er daglig leder for butikken. Hun er å 
treffe tre dager hver uke.  

Vi i Kirkespeilet kommer på besøk. Wigdis 
serverer straks en kopp te og noe å bite i.  
Vi ønsker å ta en prat med de som jobber 
i butikken i dag.  Vi vil gjerne vite litt om 
hva som gjorde at de startet opp med dette 
frivillige arbeidet og hva slags oppgaver de 
har i butikken. 

Wigdis forteller at hun koker kaffe hver 
dag og så har hun ansvar for å montere 
og demontere møbler, ofte store møbler. 
Wigdis er sterk og en mester i å skru. Det 
er det mange som ikke er særlig glad i, men 
Wigdis er virkelig god til dette! Hun hjelper 

kundene med å få varer i esker og bærer ut 
for kundene. Mange kunder er glade for å 
få hjelp til dette. 

Hassanat kommer fra Sudan og har jobbet 
et par måneder i butikken. Hun kom sam-
men med mannen sin fra Sudan med båt til 
Libya og etter hvert til Norge for 5 år siden. 
Hun har tidligere vært i Rødekorsbutikken 
og på Bodø industri. 

Hassanat håndterer kassen, rydder, ordner 
og tørker støv. «Jeg har 12 års skolegang fra 
Sudan. Der jobbet jeg i radio. Jeg hadde pro-
grammer om barn og familie, mat og helse. 
Og om at mennene ikke skal slå damene». 
Wigdis kan også bruke tegn. «Det hjelper å 
bruke tegn der vi viser hverandre med hen-
dene hva vi mener når vi ikke helt forstår 
ordene», sier Wigdis. 

Jofrid er daglig leder for butikken. «I dag er 
en spennende dag», forteller hun. «Vi skal 
ha åpent en time ekstra. Da kommer folk 

med en tilhenger med saker og ting fra en 
bolig de skal flytte fra. Det er alltid spen-
nende å få nye varer i butikken». 

Vi spør Jofrid: Hvorfor startet du opp som frivil-
lig i denne butikken?

Jeg hadde lyst på en jobb med en pas-
selig arbeidsbelastning. Jeg har bakgrunn 
i markedsføring og har kunst og hånd-
verksfag fra folkehøgskole og fra lærerut-
danninga. Jeg er opptatt av at utstillingen 
ser pen ut og at ting passer sammen.

Når jeg er i butikken er det et viktig  
perspektiv at jeg kan hjelpe andre gjennom 
arbeidet jeg gjør. Jeg kjenner NMS fra jeg 
var barn. Tante og onkel er misjonærer, og 
mamma hadde misjonsforening for barn 
og er fortsatt med i misjonsforening. Jeg 
er vokst opp med NMS. Det er viktig for 
meg å vite at pengene vi får inn går til NMS  
sine prosjekter og at jeg på den måten er 
med på å hjelpe andre der det trenges. 

Gerd Pettersen, Wigdis Kristensen og Hasadat betjener kassen.
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Gerd jobber også i butikken. «Jeg er  
pensjonist etter mer enn 40 år i forsvaret og 
har også butikkerfaring. Jeg fikk jobb her da 
jeg trengte det som mest etter at min mann 
døde plutselig. Jeg trengte å komme meg 
ut i et hyggelig fellesskap. Jeg trives veldig  
godt og vil gjerne være her som med-
arbeider. Jeg er opptatt av at det skal 
være ryddig og trivelig i butikken, at ting  
passer sammen. Og jeg er selvfølgelig  
opptatt av å ta imot folk på en hyggelig 
måte».
 
Wigdis poengterer at det er strikkehjørne 
i butikken. «Det er hyggelig å sitte ned og 
prate og strikke. Og nede i kjelleren har 
vi et flott handarbeidshjørne med garn,  
stoffer, flotte oppstarta håndarbeider  
eieren aldri ble ferdig med, strikkepinner 
og heklekroker». Vi har også mange kunder 
i bokavdelingen vår. Her kan kundene 
finne det meste av litteratur i ulike genre. 

Vi spør daglig leder Jofrid om hun ser noen 
utfordringer?

«Vi trenger varer til stadighet! Vi tar gjerne 
imot møbler av ulike slag. Alt som er brukt, 
men godt og salgbart. Og ting og tang! Det 
er også hyggelig at folk stikker innom. Vi 
har faste gjester som kommer regelmessig. 

Zaki fra Syria kommer innom en snartur. 
Han har vært 2 år i Norge, og har jobbet i 
butikken hver lørdag i over ett år. Har nå 
praksis i barnehage her i byen. Han og 
familien har fått opphold i Norge. Bare for 
noen uker siden kom kona hans, døtre på 7 
og 4 år og en gutt på 3 år. Vi er glade vi er 
blitt kjent med Zaki og gleder oss med han 
over at han har fått familien til byen.

Kirkespeilet takker for samtalen og ønsker 
lykke til med dette viktige arbeidet i NMS 
gjenbruksbutikk.  

Kristine Edvardsen

Kristine Edvardsen er medlem 
i Rønvik menighetsråd.  Kirke-
speilet har bedt henne om å 
skrive litt om det hun er opptatt 
av i menigheten vår.

Da jeg ble bedt om å stille til 
valg i menighetsrådet var det 
naturlig å si ja til dette. Jeg er 
oppvokst i Rønvik og føler sterk 
tilhørighet til Rønvik kirke. 
Mine barn er døpt i denne kirka  
og de har gått på babysang, 
barnesang, barnegospel og 
kirkeklubb. Vi har med andre 
ord tilbragt mye tid i kirka de 
siste årene. Gjennom de for-
skjellige aktivitetene har jeg sett 
en del av det gode arbeide som 
legges ned i Rønvik kirke, og 
tenkte da jeg fikk spørsmål om å 
sitte i rådet at dette kunne være 
en måte å være med å bidra på.
 
Jeg er opptatt av at kirka skal 
være et sted der alle føler at de 
er velkommen, og setter stor 
pris på at barna har en så synlig  
rolle i menigheten. Jeg er valgt  
inn som styremedlem i 
menighetsbarnehagen og vil 
være menighetsrådets repre-
sentant i styret. Jeg er utdannet 
førskolelærer og har lang farts-
tid fra barnehage-livet, så denne 
oppgaven gleder jeg meg til å ta 
fatt på.

Vi har tidligere fått tilbakemeld-
ing fra menigheten om at det 
var ønskelig med mer fokus 
på ungdommen, og at kirken 
skulle arbeide aktivt med å få 
til et arbeid rundt dette. Dette 
synes jeg også er et viktig, og jeg 
gleder meg over den satsningen 
som vi nå skal til med i Rønvik 
kirke. 

Kristine. 

Daglig leder Jofrid Johansen ekspederer en kunde. 

Mer om NMS Gjenbruk:
Vi har 50 gjenbruksbutikker i Norge. 
Butikkene har et tredelt fokus: Miljø, 
møteplass og misjon. 

Miljø fordi vi ønsker å bidra til gjenbruk 
og god forvaltning. 

Møteplass fordi gjenbruksbutikken skal 
være et hyggelig sted å besøke. Derfor har 
alle våre butikker en kaffekrok der det er 
mulig å sitte og prate. 

Misjon fordi hele overskuddet fra vår drift 
går til mennesker som trenger det andre 
steder i verden. I fjor bidro vi med mer 
enn 20 millioner kroner til Det Norske 
Misjonsselskaps mange prosjekter.

MIL JØ
MØ TEPL ASS

MIS JONNMS Gjenbruk Bodø, Torvgata 1, Telefon: 48951120
Oppdaterte åpningstider finner du på vår facebookside

Vi tar imot og selger brukte møbler  og alt til hus og hjem. 
 Velkommen både som kunde  og med det du ikke  trenger lenger.

Byens beste  
utvalg  
i bøker

Stoff og 
garn-hjørne

Vi har  
sko og  

assosserier.
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Rønvik menighetsråd med 
spennende ungdomssatsing

Tekst: Svein Malmbekk

Rønvik menighetsråd vedtok på sitt møte 15. februar et prosjekt for å bygge opp et kirkelig 
ungdomsarbeid for aldersgruppen 15 – 18 år. Prosjektet er et samarbeid med NMS og NMS-U. 

Prosjektet knyttet til Rønvik kirke, men kan også være et tilbud for unge fra hele byen. 
Flere forhold gjør dette til et spennende prosjekt.

1. Et spennende samarbeid med NMS / NMS-U. 
 Rønvik menighet har i mange år hatt misjonsprosjekter i samar-

beid med Det norske misjonsselskap. I mange år støttet vi 
Bibel-oversettelse og menighetsbygging i Mali. Fra 2012 har vi 
hatt misjonsprosjekt i Kamerun knyttet til lederopplæring i den 
lutherske kirken der. NMS skiller ikke lenger mellom arbeid i 
Norge og i andre land. Begge deler er misjonsarbeid, og begge 
deler utføres i samarbeid med lokale kirker. NMS har formulert  
tre visjoner for sitt arbeid: De vil dele troen på Jesus. De vil 
bekjempe urettferdighet. Og de vil utrydde fattigdom. Disse  
visjonene kan vi i Rønvik menighet også stille oss bak. Det er 
spennende være med å samarbeide med NMS om et ungdoms-
arbeid i Bodø. Vi er glad for at NMS og NMS-U vil satse ressurser  
på dette prosjektet i samarbeid med Rønvik menighet. I januar  
2018 inngikk Kirkerådet og de kristne barne- og ungdoms-
organisasjonene avtalen «Kirkens unge». Her er det et uttalt 
ønske at menighetenes barne- og ungdomsarbeid skal organ-
iseres som en del av organisasjonenes medlemsbaserte arbeid.  

2. En spennende ungdomssatsing.
 Etter Trosopplæringsreformen har Rønvik menighet bygd opp 

et arbeid for barn- og barnefamilier. Mange nye aktiviteter 
samler barn og barnefamilier gjennom hele uka: Babysang, 
Småbarnsang, Tirsdagsmiddag, Barnegospel og Kirkeklubben. 
Men vi har ikke lyktes å bygge opp en ungdomsarbeid for  
konfirmantalderen og oppover. Nå vil vi satse målrettet for 
å prøve å få dette til. I prosjektet skal det tilsettes en egen  
ungdomsprest som skal lede arbeidet. To internasjonale ettår-
inger skal også være knyttet til prosjektet. Gjennom NMS-U blir 
prosjektet knyttet til et nettverk av ungdomsarbeid både i Norge 
og i land der NMS arbeider. Kanskje kan noen konfirmanter 
og andre ungdommer få deler av konfirmantundervisning og  
lederopplæring i samarbeidskirker? Her åpner det seg mange 
nye og spennende muligheter! 

3. Et stort økonomisk løft.
 Både NMS, NMS-U og Rønvik menighet satser betydelige beløp 

på prosjektet. Til sammen vil det over en periode på fire år bli 
brukt nesten 3 millioner kroner. Rønvik menighet har forpliktet 
seg på å dekke ca 550.000. Det må gjøres et stort arbeide med  
å samle inn midler til prosjektet de neste årene. Rønvik  
menighet har ved flere anledninger etterlyst en sterkere satsing 
på ungdomsarbeid. Vi tror mange vil se at dette prosjektet er et 
svar på dette ønsket, og at de vil være med å støtte prosjektet  
økonomisk og med forbønn. Vi håper også at mennesker med 
et hjerte for misjon vil se at dette også handler om å gi videre et 
misjons-engasjement til nye generasjoner. 

4. Noen utfordringer.  
 Nå begynner arbeidet med å rekruttere og tilsette en egnet 

ungdomsprest. Tanken er at ungdomspresten skal være tilsatt  
av Kirkelig fellesråd og ha Fellesrådet som arbeidsgiver. 
Ungdomspresten skal ha kontor i Rønvik kirke, og være en del 
av staben i kirken. Vi er begynt å se på hvordan kontorfløyen i 
kirken kan bygges om for å få et kontor til. Sammen med stab 
og menighetsråd må det utarbeides en strategi og konkrete  
satsingsområder for prosjektet. En styringsgruppe med repre-
sentanter for NMS, NMS-U og Rønvik menighet har ansvar for 
de over-ordnede rammene for prosjektet.

 I planleggingen har vi vært opptatt av at prosjektet ikke skal bli 
en konkurrent til annet ungdomsarbeid i Bodø, men en ressurs. 
I Hunstad kirke satses det nå også på å bygge opp et kirkelig  
ungdomsarbeid i samarbeid med KFUM-K. Vi tror at det er 
unge nok og oppgaver nok for alle som vi bygge opp et kristent 
ungdomsarbeid i Bodø.  

5. Menighet og misjon. 
 En av målsettingene for prosjektet er også å skape «et gjenn-

omgående misjonalt fokus i Rønvik menighet». Menighet og 
misjon handler dypest om det samme. Om at troen på Jesus skal 
deles med alle mennesker. At nye generasjoner skal få opplæring 
i kristen tro. At syke, fattige og marginaliserte skal bli møtt med 
kristen omsorg. Som kristne er vi kalt til å kjempe mot urett- 
ferdighet, mot alt som krenker menneskers verd og som  
ødelegger skaperverket. Kontakten med kirken i Egypt og i 
Kamerun gjennom misjonsprosjektene våre er viktig for Rønvik 
menighet. De trenger vår støtte og økonomiske hjelp. Men de 
har også noe viktig å lære oss: Om å være kirke og leve som 
kristne i andre kulturer og under helt andre forhold. De har også 
erfaringer av å leve med motstand og forfølgelse. Disse kirkene 
er økonomisk fattige, men har rike åndelige tradisjoner som vi 
kan lære mye av. Misjon kan hjelpe oss som menighet til å holde 
fokus på hva som er vår identitet og vår oppgave.  
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Romjulskonsert til inntekt for det 
nye flygelet i Kjerringøy kirke

I romjula, nærmere bestemt 30. 
desember, ble det i regi av Kjerringøy 
menighetsråd arrangert konsert i 
Kjerringøy kirke til inntekt for det 
nye flygelet, som ble kjøpt inn i 2017. 
Her deltok barnekoret Treklang, san-
gerne Karoline Åseng, Rita Nohr og 
Aleksander Nohr, akkordeonist Ida 
Hidle, organist Per Martin Bendiksen, 
Ivan Pareli Sommerseth på saksofon 
og undertegnede på flygel. For ikke å 
glemme kirketjener Kjell Olav Fjære 
og Øyvind Nohr Søderbom som styrte 
lyd! Her fremførte vi Josefs julevise 
av Halvdan Sivertsen og Nordnorsk 
julesalme av Trygve Hoff, flere kjente 
og noen ukjente julesanger, og publi-
kum fikk synge med innimellom. 
Stemningen var til å ta og føle på, og 
da Aleksander sang de første tonene  
av O helga natt gikk det et sukk  

gjennom kirkerommet. Det var en fest 
å få være med! Folk på Kjerringøy stilte  
manns- og kvinnesterke opp; ca. 100 
voksne og 20 barn, og det ble samlet 
inn 19.500 kroner til flygelet! Dette står 
det respekt av, og det viser at mange 
bryr seg og stiller opp når det gjelder.  
Et lokalt engasjement betyr alfa og 
omega for virksomheten i Kjerringøy 
kirke! 

Det nye flygelet er et godt instru-
ment, som tidligere var plassert i Store 
Studio i Bodø, og er blitt brukt til flere  
plateinnspillinger de siste årene. Dette 
betyr på ingen måte at det gamle  
orgelet er utdatert, men et flygel 
inne-bærer økte muligheter for ulike 
musikkfremføringer i ei lita, men viktig  
bygdekirke. I motsetning til pianoet, 
har et flygel større og finere klang, og 

det bærer lyden bedre i et stort rom.  
Det er skrevet mye flott musikk for 
kirkeorgel, men det er også mye fin 
musikk som er skrevet for å bli spilt på  
et flygel. Røsvik kirkes gamle orgel, som  
ble hentet til Kjerringøy i 1953, kaster  
historisk glans over gudstjenester  
og konserter, og har mange gode egen-
skaper og fine stemmer, sin alder og 
størrelse til tross. Det er vel verdt å ta 
godt vare på! Orgelet har en sentral 
plass i menighetens gudstjeneste- og 
konsertliv, men ved hjelp av flygelet  
øker mulighetene for å kombinere  
tradisjon med nytenkning, og med  
begge instrumentene tilgjengelig, blir 
det enda mer attraktivt for ulike utøvere  
å skape gode musikkopplevelser her. 

Og forhåpentligvis blir det flere rom-
julskonserter i Kjerringøy kirke!

Tekst: Ragnhild Strauman, kirkemusiker 
Foto: Monica Nilsen

Stemningsfull konsert i Kjerringøy med fornøyd publikum.
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NATURSTEN

Lunsjkonsert
Onsdag 21. februar inviterte Rønvik 
menighet til lunsjkonsert med sopranen 
Karoline Åseng og organisten Jarle Brudal. 
Det ble blant annet fremført sanger fra Arne 
Garborgs Haugtussa, som er tonesatt av 
Edvard Grieg, og vi fikk høre orgelmusikk 
av Dietrich Buxtehude og César Franck.

Lys våken- 
11-åringer på overnatting i kirka

Tekst: Sølvi Malmbekk

Lørdag 10. – søndag 11. februar var 11-åringene invitert til kirken 
for å være med på «Lys våken». 16 av de påmeldte kom og var 
med. Med oss hadde vi også 4 ungdommer som ledere. 11-åringene 
rigget seg til med soveposer og liggeunderlag i selve kirken, rundt 
alteret og lystennestedet, langs korsveien og ved orgelet. Det er i 
seg selv en spesiell opplevelse å sove i en kirke.

Men lørdag fikk vi tid til mer enn å sove. Vi spiste Tacomiddag, 
feiret karneval med ansiktsmaling og masker, dans og musikk. Vi 
spiste boller og hadde pinjata med godteri. Vi lærte en ny sang: 
« Venner» av Terje Formoe. Og så gikk vi en tur ut i vinternatten 
sammen og fant poster med symboler som gikk på Tro, håp og 
kjærlighet. Det blåste for mye til å ha bål, men vi avsluttet kvelden 
med pølser og varm drikke. Og så var det tid for tannpuss og aften-
bønnsang.

Litt tid tar det jo å sovne når man ikke ligger i sin egen seng, 
men stille blei det etterhvert. Og nattevakten holdt seg våken mens 

hun bakte boller til fastelavnssøndag og kirkekaffe.
Søndag feiret vi fastelavnssøndag med tema Tro, håp og kjær-

lighet. Vi øvde etter frokost og 11-åringene sang «Venner» og dan-
set også til. Barnegospel sang om Han som har den «hele vide 
verden i sin hånd». 11-åringene leste tekster og dramatiserte for-
tellingen om den blinde Bartimeus som møtte Jesus og fikk synet 
igjen. Bartimeus trodde, håpet og fikk kjenne kjærlighet og omsorg. 
Alle 11-åringene fikk egen T-skjorte og på gudstjenesten fikk de 
også sitt eget «Godt nytt» -Det nye testamentet.

Venner i Guds hus! Det blei ei helg der 11-åringene som kom 
fra alle de fire skolene i Rønvik blei litt kjent og opplevde mye gøy 
sammen. Og de som kom i kirken på søndag gledet seg stort over 
store og små som deltok. 

Neste gang håper vi enda flere kommer og blir med! 

Sølvi og Sandra

Foto: Monica Nilsen Mathilde og Thea Marie til høyre. Foto: Staale Sårheim.

Karnevalsfest Gudstjeneste Godt nytt 
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- med tillit og forståelse

Vi bistår med alle detaljer ved 
begravelser og kremasjoner.

www.bodo-begravelsesbyraa.no

Tlf: 75 50 02 90
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Slekters gang

DØPTE RØNVIK KIRKE
Amalie Sofie Fure 05.11.2017
Erik Andreassen-Solvang 12.11.2017
Sunniva Røstgård Holdal 12.11.2017
Evelin Niklasson Røsnes 19.11.2017
Noah Norum Ljunggren 26.11.2017
Theo Alexander Kantun 07.01.2018
Anna Petrine Bang-Johansen 14.01.2018
Helmer Holan Hammer 04.02.2018
Brage Wigen Hansen 11.02.2018
Emma Olivia Aastrøm Ankjell 18.02.2018
Oliver Voll Karlsen 20.02.2018

DØPTE I ANDRE KIRKER
Julie Willumsen Guttelvik 19.11.2017
Bodø domkirke

GRAVFERDER I RØNVIK
Anders Skoglund 21.11.2017
Jenny Antonette Solberg 24.11.2017
Gunvor Grepperud 24.11.2017
Brita Landsem Jensen 08.12.2017
Grethe Dorthea Torstensen 07.12.2017
Gerd Hanssen 08.12.2017
Henry Myrvold 15.12.2017
Gunnar Arvid Larse 19.12.2017
Vidar Reinvik 28.12.2017
Eilif Halvdan Storø 29.12.2017
Anny Marie Olsen 29.12.2017
Kitty Andrea Ilstad 09.01.2018
Arne Reidulf Stavnes 09.01.2018
Anna Henriette Fjærli 18.01.2018
Hjørdis Irene Iversen 18.01.2018
Eivind Normann Storheil 19.01.2018
Gunvor Falkflaug 19.01.2018
Magne Svare 23.01.2018
Olvar Edvardsen 26.01.2018
Jan Arne Svendsen 30.01.2018
Karen Johanne Hjemgaard 02.02.2018
Terje Jensen 06.02.2018
Signe-Lise Alfhild Nordvik 08.02.2018
Ottar Laxå 09.02.2018
Hanna Oline Holmstrøm 13.02.2018
Rita-Helen Mjelle 20.02.2018
Johan Arnold Wik 22.02.2018
Karl Oluf Gaustad 23.02.2018

GRAVFERDER I KJERRINGØY
Bjørn-Kjetil Abelsen 21.12.2017
Inger-Lise Johnsen 15.12.2017
Perly Kathrine Mathisen 28.12.2017
Terje Tverbakk 09.02.2018

RØNVIK KIRKE
Søndag 18. mars (Maria budskapsdag)
Kl.11.00 Høymesse v/ Malmbekk og 
teologi-studenter i praksis. 

Søndag 25. mars (Palmesøndag)
Kl.11.00: Høymesse v/ Fylling.

Torsdag 29. mars (Skjærtorsdag)
Kl.11.00 Høymesse v/ Elin Vangen

Fredag 30. mars (Langfredag)
Kl.11.00 Langfredagsmesse Elin Vangen

Søndag 1. april (1. påskedag)
Kl.11.00: Høytidsgudstjeneste 
v/ Malmbekk og teologi-
studenter i praksis.

Søndag 8. april (2. søndag i påsketiden)
Kl.11.00 Høymesse v/ Malmbekk og 
teologi-studenter i praksis. Rønvik kantori.

Søndag 15. april (3. søndag i påsketiden)
Kl.11.00 Familiemesse v/ Fylling.

Søndag 22. april (4. søndag i påsketiden)
Kl.11.00 Høymesse v/ Fylling. 
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

Søndag 29. april (5. søndag i påsketiden)
Kl. 11.00 Høymesse v/ Malmbekk. Rønvik 
kantori. Bodø internasjonale orgelfestival.

Lørdag 5. mai
Kl 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/ Fylling og Malmbekk.

Kl 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/ Fylling og Malmbekk.

Søndag 6. mai (6. søndag i påsketiden)
Kl.11.00 Høymesse v/ Fylling og 
Malmbekk. Konfirmasjon.

Torsdag 10. mai (Kristi himmelfartsdag)
Kl.11.00 Høymesse v/ Malmbekk. 

Lørdag 12. mai
Kl 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/ Malmbekk.

Kl 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/ Malmbekk.

Søndag 13. mai (Søndag før pinse)
Kl.11.00 Høymesse v/ Malmbekk. 
Konfirmasjon.

Søndag 20. mai (1. pinsedag)
Kl.11.00 Høytidsgudstjeneste 
v/ Malmbekk.

Søndag 27. mai (Treenighetssøndag)
Kl.11.00 Høymesse v/ Fylling.

KJERRINGØY KIRKE 
Søndag 11.mars 
Kl. 11.00: Høymesse v Fylling

Fredag 30. mars (Langfredag)
Kl.11.00 Langfredagsmesse 
v/ Malmbekk.

Søndag 1. april (1. påskedag)
Kl.11.00 Høytidsgudstjeneste 
v/ Svein Valle. Dåp.

Torsdag 17. mai (Nasjonaldagen)
Kl 11.30: Gudstjeneste v/ Fylling.

Søndag 20. mai (1. pinsedag)
Kl.11.00 Høytidsgudstjeneste v/ Fylling. 

Søndag 10. juni
Kl 11.00: Høymesse med konfirmasjon 
v/ Fylling.

Bodø Domkirke
Lørdag 31. mars (Påskeaften)
Kl.23.00 Påskenattsmesse v/Kolvik og 
Bergrabb.

Gudstjenester i 
Rønvik og Kjerringøy
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RØNVIK KIRKES VENNER 
 
Kjellrun Gunnes er en av vår mange faste givere. Hun meldte seg 
på aksjon kaffekoppen i 2013. 
 

- Vi som er medlemmer og som er glad i kirken må ta større 
ansvar for kirken og Kirkens arbeide. Kjellrun mener det er 
viktig å bidra da stadig mer av inntekten dekkes av gaver og 
innsamlede midler. 
 

Ved å bli med i Rønvik Kirkes venner bidrar du til: 
- ei kirke for gudstjenester og viktige anledninger i 

menneskers liv 
- ei kirke for barn og unge 
- ei kirke for kunst og kultur 
- ei kirke for alle som strever med livet. 

 
Ja, takk! Jeg vil også bli en av Rønvik Kirkes Venner! 
 
De første 60 som melder seg på, får denne kaffekoppen Kjellrun viser frem. 

         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                        automatisk betaling av faste regninger 
 JA TAKK! Jeg ønsker å bli fast giver og betale med 
AvtaleGiro.   

 

Mottaker KID Mottakers konto Beløpsgrense per trekkmåned 
Rønvik menighet   1503 45 21910 Kr. .……………… 

Jeg ønsker å betale:………… den 10. i hver måned          den 20. i hver måned (Kryss av for ønsket dato) 
 

Belast mitt konto nr.   
 
Navn ………………………………………………………………………………. 
 
Adresse ……………………………………………………………………….. 
                
 
Post nr/sted ……………………………………………………………… 
 

Fødselsdato: Personnummer: (hvis skattefradrag) 
  
 
 
       

 
 
 
Send svarkupongen til Rønvik menighet, Storgata 29, 8006 Bodø, mn923@kirken.no 
 
eller leveres i Rønvik kirke.  

 

Sted/dato:  …………………………………… Underskrift:  ……………………………………………… 

 Jeg ønsker ikke å motta 
varsel i forkant av betalingen 
 

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles 
inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1000 per trekkmåned 

Send svarkupongen til Rønvik menighet, Storgata 29, 8006 Bodø, mn923@kirken.no eller leveres i Rønvik kirke.

Rønvik kirkens 
venner Vil du annonsere 

i Kirkespeilet?
Kirkespeilet gis ut 4 ganger i året og 
deles ut til 6200 husstander i Bodø og 
på Kjerringøy. Vi har våre faste lesere 
og får stadig nye roder. Kirkespeilet er 
gratis til våre lesere. Vi legger ved en 
giro, og får inn noen gaver. Vi er også 
avhengig av å selge annonser.

Vi tilbyr følgende annonse i farger:
6x4 cm for 4000 + mva per år
6x3 cm for 2000 + mva per år.
Dette er rimelige annonser og annon-
sører kan velge å betale mere hvis de 
ønsker.

Ta kontakt med daglig leder på 
mn923@kirken.no eller mobil: 91904133

Kjellrun Gunnes er en av våre 
mange faste givere. Hun meldte 
seg på aksjon kaffekoppen i 2013.

- Vi som er medlemmer og som 
er glad i kirken må ta større 
ansvar for kirken og Kirkens 
arbeide. Kjellrun mener det er 
viktig å bidra da stadig mer av 
inntekten dekkes av gaver og 
innsamlede midler.

Ved å bli med i Rønvik Kirkes 
venner bidrar du til:
- ei kirke for gudstjenester 
 og viktige anledninger i 
 menneskers liv
- ei kirke for barn og unge
- ei kirke for kunst og kultur
- ei kirke for alle som strever med livet.

Ja, takk! Jeg vil også bli en av Rønvik Kirkes Venner!

De første 60 som melder seg på, får denne kaffekoppen 
Kjellrun viser frem.


