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Desse merkelege
fortellingane
Av Ingeborg Overvoll

Kvar mandag er det gamle, vakre kapellet på Rønvik sjukeus åpent for 
alle som vil kome innom for ein prat eller for å tenne lys, eller berre for 
å «sitte stille og vente på hjelp frå Herren». Det er mange som fortel om 
at dei ikkje brukar å gå i kyrkja til vanleg, men at det er fint å kunne gå 
inn ei kyrkjedør som berre står open. Mange av dei som kjem fortel, litt 
forsiktig, om at dei har opplevd Guds hjelp og inngripen i sitt eige liv 
og mange er opptekne av dei undera Jesus gjorde.

Johannes er den evangelisten som er mest oppteken av undergjernin-
gar og han tolkar dei som ei mystisk rekkje med teikn. Det er vakkert 
og det appellerer til hjartet og draumen og poesien. Kanskje er nettopp 
poesien viktigaste vegane til sanning? Den talar til hjartet med ord som 
vi ikkje treng å forstå med hovudet. Men, realisten i meg har likevel 
vanskeleg for å tenkje meg Jesu liv og handlingar som eit gjennom-
tenkt drama. Kanskje blir det slik for ein som har hatt eit forholdsvis 
enkelt liv, der den omsorga vi menneske kan gi kvarandre stort sett har 
vore tilstrekkeleg?

Vi har så ulike liv. For mange som har kjent på angst, er Jesu under-
gjerningar heilt avgjerande for at dei kan tru og kjenne seg trygge på at 
Gud er der også når livet virkar tomt og meiningslaust. For andre, som 
har erfaring med å bli trakka på, handlar Jesus sine kraftgjerningane 
kanskje meir om nåde og medkjensle? Dei er vitnemål om Guds kjær-
leik, og somme treng slike vitnemål for å tore å tru på at han elskar oss 
sjølv om vi ikkje greier å elske oss sjølve. 

Både dei teikn og under som Bibelen fortel om og dei uforklarlege erfa-
ringane folk har i sine eigne liv, er verd å lytte til. Det gode med desse 
underfortellingane er at dei ikkje legg sanninga inn over oss som noko 
vi må forstå. Dei berre står der. Dei er gåver både til den som leitar 
etter ord om Jesu medkjensle og til dei som treng teikn og mystikk for 
at tru og tillit skal vekse fram. 

For meg er dei litt som blåtonar i ein akkord. Utfordrande, slitesterke 
og utruleg vakre. Eg blir ikkje ferdig med dei og eg kjenner meg så 
utruleg priviligert som kan sitte i eit lite kapell i Bodø kvar mandag og 
få ta imot slike historier frå menneske eg elles ikkje ville møtt. 

«Det er godt å være stille, og vente på hjelp fra Herren.»
Klag. 3,26

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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Brudestoler 
til Rønvik kirke

Disse to barokkstolene er kjøpt en 
gang på 80-tallet. De er laget av en 
treskjærer som hadde sitt verksted på 
Hell. En gang vi kjørte den veien stakk 
vi innom verkstedet hans for å se på 
hva han laget, og ble så begeistret for 
hans håndverk at vi bestilte et par stol-
er av ham. Disse skulle være trukket 
med gyldenlær. Dette ble laget av en 
tidligere Bodø-dame – Julie Nordland 
- som var gift med daværende soren-
skriver i Bodø - men som nå bodde 
sør i landet.  

Stolene har for det meste stått i vår 
stue som pyntegjenstander, det vil si 
de har vært brukt mer til å se på enn 
til å sitte på. Vi har lenge tenkt på at 
en dag ville vi gi dem til Rønvik kirke 
som brudestoler. Rønvik kirke har jo 
vært «vår kirke» siden den ble bygget 
for ca 20 år siden. Der har vi hatt vår 
tilhørighet i både gleder og sorger. 

Nå skulle vi jo flytte i leilighet, og det 
var godt for oss å tenke på at nå kunne 
stolene komme Rønvik kirke til gode - 
og slik ble det.

Vi tenker at slike stoler er jo ikke 
akkurat «gode å sitte på» men under 
en vielse skal vel oppmerksomheten 
likevel være mer rettet mot hva man 
hører. Det er mye lykke i disse stolene, 
og siden de er produsert på Hell, kan 
vi vel med glede ønske fremtidens 
brudepar både hell og lykke - og håper 
stolene kan bli til glede og en positiv 
opplevelse for menigheten.

Rønvik menighet vil på denne måten 
rette en hjertelig takk til Martha og 
Terje Remme for de vakre brude-
stolene.

Brudestolene ved Maria-alteret.

V/ Anna-Helene Johnsen

Det er kommet to nye stoler til Rønvik kirke. Disse er gitt som gave til kirken fra 
Martha og Terje Remme og er tiltenkt kirken som brudestoler. Kirkespeilet har bedt 

dem å fortelle om bakgrunnen for denne flotte gaven.

Martha og Terje Remme.
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Hva skjer- hva har hendt?

Markedsdag i Rønvik

Bachs Leipzigkoraler
Tekst Jarle Brudal

Jeg fullførte i juni min mastergrad i orgel solospill ved 
Universitetet i Tromsø. Den siste delen av studiet har 
i all hovedsak dreid seg om Johann Sebastian Bachs 
Leipzigkoraler, en samling orgelverker med utgangs-
punkt i 12 ulike salmetoner. Jeg vil i oktober fremføre 
disse koralene ved 2 konserter i Rønvik kirke. 

Mange vil nok dra kjensel på en del av verkene da jeg 
har spilt mange av dem på gudstjenester i løpet av det 
siste året. Det vil uansett være en annen opplevelse å 
høre dem i sammenheng. Først da kan man danne seg et 
bilde av mangfoldet og variasjonen. Noen av satsene er 
tradisjonelle i formen, mens andre har tydelig forbilde i 
musikkformer som var nyskapende og moderne på Bach 
sin tid. Noen er tydelig forankret i salmens tekst og ment 
til å skulle tjene en liturgisk funksjon, mens andre frem-
står mer som konserterende satser.

En tekstleser vil medvirke ved konsertene.
Første del fremføres søndag 16. oktober, andre del følger 
onsdag 19. oktober. Begge konsertene starter kl 1800.

Vel møtt til konsert!

Konserter Rønvik kirke
Søndag 16.10 kl 18:00 J.S. Bachs Leipzigkoraler del 1. 
Jarle Brudal, orgel

Onsdag 19.10 kl 18:00 J.S. Bachs Leipzigkoraler del 2. 
Jarle Brudal, orgel
Gratis inngang ved begge konsertene. (Se omtale)

Torsdag 27.10 kl 20:00 Shine on them - requiem
Tore Johansen (komponist/trompet), Espen Berg (piano), 
Kirsti Huke (vokal), MiNensemble og Vocal art
Inng. 300,- /honnør 200/barn under 16 år gratis. 
(Se omtale)

Lørdag 12.11 kl 18:00 Konsert med damekorene 
Det Vilde Kor og Mesdames
Magne Hansen, dirigent

Søndag 27.11 kl 19:00 Adventskonsert med Bodøoktetten
Mikael Rønnberg, dirigent

Foto: Ståle Sårheim
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Sang og musikkgudstjeneste 
i Kjerringøy

Søndag 12. juni var det gudstjeneste med mye sang og musikk. 
Her deltok bl.a. sanggruppen Samklang. Dette er sangelever fra 
Kulturskolen der Rita Nohr er lærer.

Fra venstre ser vi Mathias Blestrud, Julie Nilssen og Kaja Nohr. 
I tillegg til sangelevene, var det solosang ved Rita Nohr, akkom-
pagnert av Jon Fylling på piano. Salmene i denne gudstjenesten 
var til dels akkompagnert av organist Per-Martin Bendiksen 
og Jarle Bøyum på trompet, og dels av Svein Valle på el-gitar 
og Jon Fylling på piano. Prest var som vanlig Hilde Fylling, og 
etter gudstjenesten hadde vi kaffe og kaker bakl i kirka. Det var 
mye folk på denne spesielle gudstjenesten, og menighetsrådet 
vil gjerne arrangere flere slike for å gi gode og annerledes guds-
tjenesteopplevelser. 

Friluftsgudstjenesten på 
Kjerringøy
7. august hadde vi tradisjonen tro Friluftsgudstjeneste i hagen 
på Gamle Handelsstedet på Kjerringøy. Mange hadde tatt turen 
dit denne fine sommerettermiddagen, og etter gudstjenesten 
gikk vi på kafeen og kjøpte kirkekaffe. Selv om vi har en flott 
kirke, er det fint å av og til feire gudstjeneste utendørs. Det gir 
noen nye perspektiver til både tekster og salmer.

50-årskonfirmant jubileum 
på Kjerringøy kirke
Søndag 3. juli 1966 ble 5 gutter og 5 jenter konfirmert i 
Kjerringøy kirke. Femti år senere møttes 7 av disse til jubileum 
i Kjerringøy kirke. På kirkekaffen etter gudstjenesten delte kon-
firmantene minner fra konfirmasjonstiden og fortalte litt om 
hva de har gjort i livet. Samlingen ble avsluttet med middag på 
hotellet. Takk til alle for et trivelig gjensyn!

Foran fra v: Evy Strømsnes, Brit Sandvik, Johan Kristian Ramdal, 
Lajla Leivseth. Bak fra v: Spr Svein Malmbekk, Hermod Arntsen, Unni 
Hansen og  Jann Magne Wiik.

Svein Valle og Jon Fylling i godt samspill.
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I en drøm ligger gjerne et håp og et ønske 
for fremtida. Kan du fortelle litt om din 
drøm? 

I dag går både prestene og jeg på en 
del hjemmebesøk og i tillegg har jeg to 
besøksvenner som har hver sitt opp-
drag. Jeg ønsker jo at mennesker skal 
tørre å be om besøk. At det ikke er så 
stor terskel for å si i fra at det hadde 
vært hyggelig om du kom til meg selv 
om jeg ikke kjenner deg. Det finnes så 
mange mennesker som har mye å gi 
men som blir sittende for mye alene. 
Så drømmen er at vi skal kunne tilby 
besøk til alle som ønsker det.

Dernest at det er noen som tør seg ut 
som besøker. Det er mange barrierer 
i oss alle. Redsel for at vi ikke passer 
sammen, redsel for ikke å bli godtatt 

eller likt. Mange egner seg godt som 
besøksvenn og er du i tvil så kan vi 
snakke sammen først og finne ut av 
det.

Hvordan vil du begrunne behovet for en 
besøkstjeneste i vår menighet?

Vi mennesker har behov for kontakt 
med andre, vi trenger å ha felleskap 
med andre, kjenne at vi betyr noe for 
noen. 

Rønvik menighet har over 10000 med-
lemmer og da vet jeg at noen ikke har 
tilstrekkelig stort nok nettverk til at de 
får dekket sine sosiale behov. Det er 
mange tilbud i Bodø by men fysiske 
og psykiske hindringer gjør at noen 
ikke kommer seg ut eller tør å invitere 
noen hjem til seg. Noen ganger får jeg 

telefon fra tildelingskontoret i kommu-
nen og det er jeg svært glad for. Hvis 
en ikke er i jobb og har liten familie og 
i tillegg har fysiske hindringer da blir 
dagene svært lange. Kanskje treffer de 
ingen i løpet av en hel dag. Ensomhet 
er blitt en folkesykdom både blant 
unge og eldre. Det må vi gjøre noe 
med. I tillegg tror jeg det er mange 
som ønsker kontakt med kirken fordi 
de er troende. Da kan det være fint 
om noen kan lese fra bibelen og be en 
bønn sammen med dem. 

Om jeg skal besøke noen – hva forventes 
det av meg da? 

Da forventer jeg at du kan avse minst 
2 timer hver 14. dag eller en time i uka 
til et besøk på formiddag eller etter-
middag. At du har mulighet for å gjøre 
dette over en viss tid. Minst et halvt år. 
Du må ha evnen til å prate med andre 
og la den andre få størst plass. Du må 
gjerne snakke om deg selv men fokus 
skal være på den du besøker. Siden du 
er sendt fra kirka vil jeg forvente at du 
kan lese en bibeltekst og be ei bønn 
hvis det er ønskelig.  

Jeg tenker at jeg foretar det første 
besøket sammen med deg, avklarer 
hva den som blir besøkt ønsker, tur, 
følge til lege mm, en andaktsstund 
eller kaffe og prat, gjøre håndarbeid, 
kanskje synge sammen eller lage mid-
dag sammen. Du skal ikke gjøre hus-
arbeid eller handle for vedkommende 
men kanskje dere kan gjøre noe i lag. 
Her må vi prøve oss fram. Jeg støtter 
meg på modellen til Røde kors i Bodø 
som har lang erfaring med besøkstje-
neste. Hvis den som tar imot besøk 
har behov for andre mer eksistensielle 
samtaler som omhandler tro og tvil, 
tilgivelse eller teologiske spørsmål, så 

Drømmen om en 
besøkstjeneste i vår menighet

V/ Anna-Helene Johnsen

Vår diakon, Vigdis, har en drøm om å få i gang en besøkstjeneste i Rønvik menighet. 
Kirkespeilet har tatt kontakt med henne for å høre mer om hennes drømmer.

Foto: Linn Marit Knutsen.
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kan du som besøker kontakte meg eller 
en av prestene når du føler at dette blir 
for vanskelig. Vi kan da veilede deg 
eller gå sammen med deg i et besøk.

Hva skal den som går i besøk få igjen? 

Det er viktig at den som går i besøk 
ikke får hele ansvaret alene. Om vi blir 
noen stykker tenker jeg at vi kan møtes 
jevnlig til samtale om utfordringer 
vi får. Det kan være at vi trenger mer 
kunnskap, noe vi strever med, at den 
vi besøker kanskje trenger noe mer, 
vansker med taushetsplikten. Etiske 
tema og relasjonskunnskap. Dersom en 
kjenner at dette blir for vanskelig Å gå 
i besøk gir vel så mye til den som besø-
ker. Det er inspirerende å bli kjent med 
hverandre. 

Og om jeg ønsker besøk, hva kan jeg ønske 
meg? 

Noen som kan følge meg på tur, kort 
eller lang. Noen som kan komme 
på kaffebesøk og snakke om smått 
og stort, en som kan lese avisen for 
meg, en som jeg kan gjøre håndarbeid 
sammen med, en som kan lese en 
bibeltekst for meg og synge en salme. 
En som kan være med meg første gan-
gen på en aktivitet eller eldretreff. 

Hvor kan jeg ta kontakt om jeg ønsker å 
besøke noen eller selv få besøk? 

Ring eller skrive til meg: 
vl465@kirken.no - Tlf 48 89 53 47

Alle som går i besøk skal skrive 
under på et taushetsløfte. Vi skal 
lage noen regler for hva en ikke 
skal gjøre eller gjøre. 

Vi heter «ronvik-
kirke». 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 #rønvik-
kirke. Vi tar bilder av det som 
skjer men legger ikke ut bilder 
av personer uten å spørre. Ta 
kontakt om du har synspunk-
ter på dette.  

Følg Rønvik menighet på 
Instagram og Facebook 

Lik «Rønvik kirke» på 
facebook. Søk opp og 
lik siden vår. Der leg-

ger vi ut nyttig informasjon om 
guds tjenester og andre ting som 
skjer i menigheten. 

For 2 år siden ble «Vårres 
julespill» første gang oppført 
i Kjerringøy kirke. Julespillet 
ble utviklet nettopp til denne 
kirken, og instruktører var 
Magnus Sivertsen Sørvig, teater 
og Rita Nohr, sang.

Mange av barna og ungdom-
mene på Kjerringøy hadde 
roller i julespillet, og gjorde en 
formidabel jobb med å lære tek-
ster og sanger.

Det er mange som har ønsket 
at julespillet ble satt opp på 
nytt, og i år blir det! 1. søndag i 
advent er 27. november, og da 
blir det julespill kl 17. 

Hele helga settes av til øving og 
juleverksted, og vi håper mange 
har lyst til å være aktører og 
medhjelpere.

"Vårres Julespill"



Visste du at kysten er ei pilegrimslei?

I gamle dager reiste folk med 
båt fra Harstad til katedralen 
i Trondheim, til Nidarosdomen. 
Nå er tradisjonen tatt opp igjen. 
Mange vandrer langs gamle 
ferdselsveier til fots. 
Sist sommer tok en flokk pile-
grimer turen langs kysten, noen 
fra Harstad i seilbåt og noen 
fra Bodø med den 100 år gamle 
motorskøyta Faxsen. Solveig 
Seines, diakonikonsulent hos 
biskopen, hadde ansvaret for 
turen med Faxsen. Hun deler 
sine opplevelser i tekst og bilder 
med leserne av Kirkespeilet.

«Du skal nærme deg den langsomt 
i fra havet» … sier Ola Bremnes i en 

av sine viser. Det kan vi vel si om de 
gamle kirkene langs kysten også?

I prosjektet Pilegrim i Nord jobber vi 
for å få godkjent leia fra Trondenes til 
Trondheim som offisiell St. Olavsled. 
For å få dette til, må folk fra ulike 
etater i kommunene, fra kultur, kirke, 
folkehelse, næring og turisme jobbe 
sammen. 

Som bispedømme ønsker vi at pile-
grim kan være en folkekirkeaktivitet 
hvor barn, unge, voksne og eldre kan 
få oppleve sin egen kultur og historie 
knyttet til kirkegang og gamle kirke-
veier til lands og til vanns.

På hvert sted ble vi møtt av folk fra 
stedet. De var stolte av kirkene sine, 
stelte dem med omhu og kjærlighet. 
Måten de tok vare på kirkene sine 
gjorde inntrykk. De tok vare på åre-
lang historie og delte den med glede. 
Unge og gamle stilte opp og fortalte 

om en gammel og værslitt, men rik 
kultur. Flere steder var det å ha sin 
egen kirke nesten et statussymbol. De 
fortalte om rikdom langs kysten og 
om fiskeriene som alltid har vært så 
viktig for landet vårt og et økonomisk 
grunnlag for å kunne bygge kirker. 
Mange av de stedene vi besøkte er i 
vår tid sett på som utposter uten vei-
forbindelse til fastlandet. Gjennom 
pilegrimsarbeidet håper vi at vi skal 
oppdage disse kulturskattene på nytt.

Vi sang oss sørover leia og besøkte kir-
kene til både Elias Blix og Petter Dass. 
Vi besøkte katedraler og gamle mid-
delalderkirker, store og små. Alle er de 
en betydelig del av kulturarven vår og 
forteller historien om kirkens betyd-
ning for folk langs kysten.

«Det var så mye godt, både for kropp 
og for sjel» sa en av mine medseilere 
om pilegrimsturen. I løpet av 9 døgn 
om bord på Faxsen i strålende som-
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Turen startet fra Bodin kirke.

Tekst og foto av Solveig Seines
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Jesus gråter
Jesus gråter når han ser sultne barn med triste øyne 
- barn som har mistet mor og far
- barn som ingen bryr seg om.

Jesus gråter når han ser krigens ofre
- kvinner som blir voldtatt
- hjem som ligger i ruiner.
Jesus gråter når han ser mennesker i angst og mørke
som tar sine egne liv
- mennesker som føler seg sviktet av Gud
og som har mistet troen.

Vi kan gråte sammen med Jesus og tørke hverandres tårer.
Så sier Mesteren:
søk veien til mitt rike, for der fins ingen tårer,
ingen smerte, og ingen rop om hjelp.
I mitt rike er alt fullkomment
og kjærligheten er uten ende.

     Vigdis Reisang

Formiddagstreff høst 2016
i Rønvik kirke, Amtmann Worsøes gt. 28.a

Dato Program  
07. sep Aktiviteter, opplesning 
21. sep Barnehjem i Tanzania Jorunn Anda Aronsen
05. okt Bibeltime Svein Malmbekk
19. okt Om misjonsprosjektet i Egypt?
02. nov Island Vigdis Larsen
16. nov Film  
30. nov Julesalmer og historien bak Jorun Moe
14. des Julelunsj  

Det er loddsalg 21. september og 2. november så da kan 
du ha med gevinst om du vil. Alle betaler kr. 25 for kaffe 
og vaffel. Vi møtes kl 11.00 til andakt, deretter trim. Etter 
kaffe har vi program som vist ovenfor.  
   
Vigdis Larsen 48895347
Diakon
vl465@kirken.no

Velkommen

mervær fikk vi ro i sinnet. Skuldrene 
senket seg i bekymringsløshet. Vi 
besøkte kirker i Gildeskål, Rødøy, 
Lurøy, Dønna, Herøy, Alstahaug og 
flere steder langs kysten på Helgeland 
og i Trøndelag. Vi fikk servert varme 
kanelboller og kaffe i prestegården 
i Gildeskål, og nybakt flatbrød fra 
steinovnen på museet som tilbehør 
til skvalderkålsuppe fra prestegårds-
hagen på Herøy. Vi sang salmer og 
hadde enkle tidebønner i kirkene 
sammen med folk fra stedet.

Vi hadde et enkelt liv i den 100 år 
gammel skøyta med køyer i laste-
rommet og måltidene på lasteluka. 
Mannskapet navigerte trygt mellom 
holmer og skjær. Vi følte oss så inder-
lig godt tatt vare på som passasjerer. 
De formidlet kystkulturen med godt 
sjømannskap, gode historier og på 
sanselig vis med gode fiskeretter: 
Fersk sei og lever, nysalta sei med 
gulrotstuing og bacon, seibiff.  

Tre seilbåter fulgte pilegrimsleia. Den 
ene startet i Harstad, de andre i Bodø 
og møtte oss på Faxsen i Stokksund på 
Trøndelagskysten. Vi holdt følge til vi 
var fremme i Trondheim der vi også 
møtte pilegrimer som kom til fots. 
Turen ble avsluttet med gudstjeneste 

for vandrende og oss sjøfarende pile-
grimer i Nidarosdomen. Dette ble en 
stor opplevelse og en flott avslutning 
på turen.

Vi håper at sommerens aktiviteter i 
prosjektet Pilegrim i Nord kan føre 
til økt engasjement og til gode opp-
levelser både for lokalbefolkningen 
på steder vi besøkte og for tilreisende 
pilegrimer. 
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Tilgjengelig ved dødsfall 
24 timer i døgnet. Ring:

www.bodingravferd.no

nær • trygg • personlig

Daglig leder: 
Vanja Grønhaug

755 27 000

- 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

DØPTE RØNVIK KIRKE
29.05 Adrian Baustad
29.05 Eline Lund-Kristiansen
05.06 Storm Zacharias Bangstad
05.06 Adrian Oleander Aas 
05.06 Simon Meløysund Jakobsen
05.06 Theodor Markussen Nordby
19.06 Sunniva Elén Hansen-
 Lindblom
26.06 Lykke Halvorsen
26.06 Emilie Aurora Norlunn
 Guntvedt
26.06 Mari Weisæth
26.06 Ingrid Weisæth
03.07 Josefine Bylkina Engen Knedal
03.07 Enja Karine Antonsen
10.07 Matheo Higrav
10.07 Sverre Alfred Henriksen-
 Jacobsen
17.07 Ona Othea Hillestad Nilsen
24.07 Rolf Justad Sundnes
07.08 Amanda Mari Løding Larssen
07.08 Mathilde Sørås Nilsen
14.08 Josefine Malin Reinvik
21.08 Leander Eslund
28.08 Gustav Brandhaug Hilling
28.08 Andrea Mari Tkaciova
28.08 Casper Thorshaug
04.09 Iben Høidahl Lundbakk
04.09 Iver Thuv Sælø
04.09 Mia Breivik Jonassen
11.09 Martine Hansen-Asphaug

DØPTE I ANDRE KIRKER
12.06 Kaja Idella Nilsen Hellervik 
 – Åmnes bedehus
19.06 Josie Mosti Olsen – Sulitjelma
 kirke
26.06 Leon Lai Mellemgård
21.08 Julie Schau Tangstad 
 – Domkirka
28.08 Elijah André Henriksen Støvset
 – Skjerstad kirke
28.08 Emrik Leander Martinsen 
 Klette – Domkirka
04.09 Herman Paludan Østerhagen 
 – Lommedalen kirke
11.09 Martine Hansen-Asphaug

VIELSER RØNVIK KIRKE
03.09 Kamilla Tilrum og 
 Roger Magnus Aas Larsen
03.09 Marit Andreassen og 
 Rune Kvarsnes

VIELSER KJERRINGØY KIRKE
21.05 Kristin Skotnes Vikjord og 
 Wessel Jurriaan Paternotte
30.07 Lene Vibeke Gabrielsen og 
 Ronny Bergh Nilsen

GRAVFERDER RØNVIK 
13.11.15 Ingvart Erling Skånes
20.11.15 Simon David Breivik 
 Andreassen

25.11.15 Ola Lie
27.11.15 Ottar Lyder Hanssen
01.12.15 Arvid Nilsen
01.12.15 Sverre Henrik Hunstad
04.12.15 Trude Margrethe Sjøvold
04.12.15 Asle Ludolf Edvardsen
08.12.15 Gunvor Klarise Lagaard
15.12.15 Bjørn Karl Larsen

12.05 Kristin Kostopoulos
26.05 Bjørg Sveum Flateby
03.06 Stein-Arne Vikan
28.06 Edith Olaug Kvarsnes
28.06 Leonhard Stranden
01.07 Liv Nelly Aspheim
05.07 Gunnbjørg Johanne Jensen
19.07 Arnfinn Claussen
20.07 Eirin Sperbund
29.07 Kitt-Vigdis Klette
29.07 Eyvind Aleksander Bjørbæk
02.08 Roald Baltzersen
02.08 Astrid Karoline Ekkernes
16.08 Eva Margareth Stensland 
 Trekkvoll
19.08 Ove Jetmundsen
19.08 Karstein Julius Kristensen
23.08 Torbjørn Arne Svensli
23.08 Alfred Pettersen
25.08 Kasper Jonatan Wibe Solheim
26.08 Gunnar Arne Berntsen
30.08 Knut Albert Sannes
02.09 Oskar Johan Olafsen

NATURSTEN
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RØNVIK KIRKE

SØNDAG 18.09 kl 11: 00
18. søndag i Treenighetstide. 
Høymesse. Konfirmantpresentasjon. 
Prest Hilde Fylling og kateket Sølvi 
Malmbekk. Takkoffer: Rønvik 
menighet. Dåp og nattverd.

SØNDAG 25.09 KL 11:00
19. søndag i Treenighetstiden. 
Høymesse. Prest Svein Malmbekk. 
Rønvik kantori. Menighetens takkoffer: 
Misjonsprosjektet i Kamerun. Dåp og 
nattverd.

SØNDAG 02.10. KL 11:00
20. søndag i Treenighetstiden. 
Høymesse. Konfirmantpresentasjon.
Prest Hilde Fylling og kateket Sølvi 
Malmbekk. Takkoffer: Rønvik 
menighet. Dåp og nattverd.

SØNDAG 09.10 KL 11:00 
21. søndag i Treenighetstiden.  
Høymesse. Prest Svein Malmbekk. 
Takkoffer: Rønvik menighet. Dåp og 
nattverd.

SØNDAG 16.10. KL 11:00
22. søndag i Treenighetstiden. 
Familiemesse. Prestevikar Terje 
Elvestad og kateket Linn Marit 
Knutsen. Barnegospel deltar. Utdeling 
av Min kirkebok til 4-åringene. 
Takkoffer: Rønvik menighetsbarnehage. 
Dåp og nattverd.

SØNDAG 23.10. KL 11:00
23. søndag i Treenighetstiden. 
Høymesse. Prest Hilde Fylling. 
Rønvik kantori. Takkoffer: 
TV-innsamling Røde kors. Dåp 
og nattverd.

SØNDAG 30.10. KL 11:00 
Bots- og bønnedag. Høymesse. 
Konfirmantpresentasjon. Prestevikar 
Terje Elvestad, kateket Sølvi Malmbekk 
og kateket Linn M. Knutsen. Takkoffer: 
Sjømannsmisjonen/Norsk kirke i 
utlandet. Dåp og nattverd.

SØNDAG 06.11. KL 11:00 
Allehelgensdag. Høymesse.
Prest Hilde Fylling og diakon Vigdis 
Larsen. Pårørende etter dødsfall 
spesielt invitert. Rønvik kantori.
Takkoffer: Rønvik menighet. 
Nattverd. Kirkekaffe i Kirkestua.

SØNDAG 13.11 KL 11:00 
26. søndag i Treenighetstiden. 
Høymesse. Prest Hilde Fylling. 
Takkoffer: Misjonsprosjektet i Egypt. 
Dåp og nattverd.

SØNDAG 20.11 KL 11:00 
Siste søndag i kirkeåret / Kristi 
kongedag. 
Høymesse.
Prest Svein Malmbekk. Takkoffer: 
Rønvik menighet. Dåp og nattverd. 

SØNDAG 27.11 KL 11:00 
1. søndag i advent. 
Rønvik kirke 19 år. Familiemesse.
Prest Svein Malmbekk, kateket 
Linn M. Knutsen og Sølvi Malmbekk. 
«Lys våken». Takkoffer: Rønvik 
menighet. Dåp og nattverd. 

KJERRINGØY KIRKE

25. september kl 11:00 
Høymesse v Hilde Fylling

16. oktober kl 11:00 
Høsttakkefest v Hilde Fylling. 
Utdeling av bøker til 4-, 6- og 
10-åringer

6. november kl 11:00 
Allehelgensgudstjeneste 
v/Odd Eidner. Dåp

27. november kl 17:00
Vårres julespill»

24. desember kl 12:00
Julaftengudstjeneste

Gudstjenester i Rønvik og Kjerringøy

Den eneste 
MESTERBEDRIFT 
i Bodø

Storgata 17, 
8006 Bodø
75 50 04 40

Hovedleverandør til 
Rønvik Kirke

Konsert til minne om 
terrorofrene 22. juli 2011
Tekst av Henrik Sand Dagfinrud

Tore Johansen har skrevet et requiem 
til minne om ofrene fra 22. juli-terro-
ren. Urfremføringen i Bodø Domkirke 
høsten 2015 var en stor suksess og nå 
fremføres verket igjen, denne gangen i 
Rønvik kirke.

Musikken balanserer mellom jazz og 

tradisjonell, klassisk kirkemusikk. 
Besetningen er seks musikere fra 
MiNensemble og seks sangere fra 
Vocal art, sammen med en jazztrio 
bestående av Kirsti Huke (vokal), 
Espen Berg (piano) og Tore Johansen 
(trompet). Rønvik kirke torsdag 
27. oktober kl 2000.  

Vel møtt til konsert!
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Sommerjobb i Kjerringøy kirke

Det har vært snakk om å kunne ha kirka åpen i sommer-
ukene så både turister og andre kunne komme innom. Dette 
har vært et sterkt ønske fra mange på øya og ikke minst 
menighetsrådet. I år har vi fått til et samarbeid med Kirkelig 
fellesråd og menighetsrådet om lønnskostnader så da var 
det bare å få tak i en ungdom som kunne gjøre jobben. 

Det kom en hyggelig søknad fra Sigurd Pareli Trandem som 
gjerne ville ha jobb. Sigurd kommer fra Kvaløya i Tromsø, 
han er 16 år gammel. Han ville gjerne ha alle 6 ukene som vi 
skulle ha kirka åpen. Å klippe gresset på begge kirkegårdene 
er også en del av jobben. Jeg tok en liten prat med han.

Rita: Hva synes du Sigurd om denne jobben? 

Sigurd: Det er en veldig flott jobb, stortrives med den og så 
er den jo en del variert. Det å møte folk også fra andre land, 
vise og fortelle om kirka er veldig spennende. Historien om 
kirka er jo interessant  og jeg liker selv å lære om den. 

Jobben er jo også varierende med klipping av gresset både 
ved og rundt kirka og oppe på kirkegården. Så er jeg i kirka 

og forteller om den fra kl 11.00 til 15.00. Da har jeg forskjel-
lige oppgaver. Holde blomstene i orden, vanne dem og støv-
suge når det trenges. Fine blomster gjør meg glad. 

Rita: Har du ellers opplevd noe spesielt?

Sigurd: Når det var regnvær og surt ute kokte jeg kaffe så 
de som kom innom kunne få en kaffekopp. Det satte de stor 
pris på. 

Rita: Er det mye folk innom her? 

Sigurd: Ja det har vært en god del personer innom. Stort 
sett små grupper men en gang kom det en stor gruppe 
med franskmenn. De kunne ikke engelsk og jeg kunne ikke 
fransk så da pekte vi mye. 

Rita: Får du noen reaksjon fra folk som kommer innom?

Sigurd: Ja folk er så fornøyd med at kirka er åpen og at de 
kan komme inn. Noen vil bare sitte stille i benkene og andre 
vil ha litt guiding.

Sigurd har familie fra Kjerringøy. På Os har han sitt ferie-
sted hver sommer hos morfar Jan Bård Os som kommer 
fra Kjerringøy. I løpet av sommeren har hele familien vært 
innom på feriestedet. Sigurd er veldig interessert i tradis-
joner og historikk, også om sin familie på Kjerringøy som 
morfar bidrar med. 

Rita: Hva er planene dine videre? Nu er du jo ferdig med 
ungdomsskola.

Sigurd: Jeg skal videre på Kvaløysletta videregående.

Rita: Hvordan viste du om denne jobben? 

Sigurd: Mormor så at dere søkte etter noen og hun varslet 
min mor. Så da var det bare å skrive søknad.

Rita: Sigurd et siste spørsmål, Hva er det fineste fjellet på øya?

Sigurd: Strandåtinden, den er noe for seg selv, det fineste 
fjellet. Og så vil jeg tilføye at dette må være flotteste jobben å 
ha. Kjerringøy er et vakkert sted og kirka ligger vakkert til.

Vi er veldig fornøyd med Sigurd og det å få ha kirka 
åpen for mennesker som vil innom ser vi som en stor 
måloppnåelse. Vi er også veldig fornøyd med å ha klippinga 
på kirkegårdene utført av samme person som ser helheten 
og følger med når det trenges. Tilbakemeldingen fra folk har 
vært strålende og vi er så glad for at dette har fungert veldig 
bra. Sommerjobben er slutt 12/8 .

Foto og intervju av Rita Nohr

Sigurd på gressklipperen.


