
DEN NORSKE KIRKE
Rønvik menighet

Rønvik menighetsråd
Møteprotokoll

Dato: torsdag 3. november

Til stede: Margrethe Lundgård Riibe (leder), Ståle Sårheim (nestleder), Monica Nilsen, Kristine 
Edvardsen, Benedikte Havig Os, Svein Aril Olsen, Mari Grønbech, Hans Kristian Johansen, Vigdis 
Reisang, Svein Malmbekk, Ingeborg Overvoll (daglig leder)
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38/16 Orienteringssaker
39/16 Oppnevning av representant til styret i Menighetsbarnehagen
40/16 Lørdagskafé
41/16 Lønn til pianist
42/16 Diakoniplaner
43/16 Menighetens visjon
44/16 Info om menighetsrådets arbeid i Kirkespeilet
45/16 Trosopplæring for voksne



SAKSLISTE

36/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

37/16 Godkjenning av protokoll fra 8. september
Vedtak: Protokoll fra 8. september godkjennes.

38/16 Orienteringssaker
a) Regnskapsrapport

Regnskapsrapporten viser et merforbruk på kr. 34.000,-
b) Nytt fra Kirkelig Fellesråd

Monica Nilsen orienterte om arbeidet med gravplass-arealer og med utbygging 
av Domkirka.

c) Trosopplæring for voksne i Hunstad (info. vedlagt)
d) Arbeidet med jubileumsskrift 

Leverandør av tjenesten vandringen.no, som var aktuell leverandør av en app 
for omvisning i kirka, sier at oppdraget er for lite i forhold til kostnader. Dette 
bør i tilfelle bli et verktøy for hele DnK. Det arbeides videre med et 
jubileumsskrift i et annet format. 

Vedtak: sakene tas til orientering.

39/16 Oppnevning av representant til styret i Menighetsbarnehagen

Forslag til kandidater: Jørn Sørvik og Kjersti ..

Vedtak: Daglig leder tar kontakt med kandidatene.

40/16 Lørdagskafé

En lørdag i semesteret har vi Lørdagskafé i Rønvik der det selges Møsbrømlefse og 
annen mat. Arrangementet legges ofte til helger dere det er familiemesse med 
utdeling av kirkebøker til barn og arrangementene er godt besøkt. 

Lørdagskafeen er et flott møtested, men det er samtidig arbeidskrevende 
arrangementer. Det har kommet ønske fra staben om at Menighetsrådet drøfter 
hvorvidt dette er arrangementer som skal prioriteres.



Vedtak: 
1) Menighetsrådet synes lørdagskafeen er viktig og ønsker å bidra til å videreføre 
disse arrangementene. 
2) Menighetsrådet ønsker å stille med to representanter til en komité, samt ta noe 
mer fast ansvar i den praktiske gjennomføringen.  
3) Menighetsrådet ønsker å sørge for at det finnes en person som har ansvar for 
loddsalget på hver løsrdagskafé.

41/16 Lønn til pianist

Rønvik menighet arrangerer jevnlig gudstjenester og sangstunder på to sykehjem i 
menigheten. Til gudstjenestene er det satt av tid i kantors arbeidsplan til å spille, så 
sant det ikke faller sammen med en begravelse. 

Når det gjelder sangstunder, er det ikke lagt inn noe midler til musikalsk støtte. I dag
leies det inn pianist fra gang til gang, uten at dette er beregnet i noe budsjett. 

Med den høye andelen demente som bor på sykehjem i dag, erfarer diakonen at 
sangstunder fungerer vel så godt for beboerne som gudstjenesten. Hun ber 
menighetsrådet vurdere om det kan settes av midler i budsjettet til å dekke 
tonefølge i forbindelse med sangstundene.  

Vedtak: Menighetsrådet ser det som svært viktig at det tilbys kultur av høy kvalitet 
inn i institusjonene og tar på seg finansieringen for 2017. Rådet ønsker i neste 
omgang å ta saken videre ved å undersøke mulighetene for finansiering utenfor 
menighetsrådets budsjett og ved å be Kirkelig Fellesråd vurdere saken. 

42/16 Diakoniplaner

Vigdis Larsen kommer i møtet for å delta i drøftingen rundt diakoniplan for Rønvik 
menighet og Diakoniplan for Bodø kirkelige fellesråd.

Planene er sent ut.

Vedtak: Plan for diakoni i Rønvik kirke vedtatt.

Vedtak: 
1) Menighetsrådet takker for det arbeidet som er gjort med Plan for Diakoni i Bodø. 

2) Rådet slutter seg til den målsettingen som ligger i å styrke det diakonale arbeidet 
og skape oversikt over behov og tiltak. 
3) Stab og menighetsråd har gitt innspill til planen og ber diakonen ta disse med seg 
videre når planen revideres - forslagsvis hvert 4. år.



43/16 Menighetens visjon

Forslag til visjon for Rønvik menighet ble utformet av staben i 1999 og vedtatt i 
menighetsrådet samme år: 

«Det viktigste i Rønvik menighet skal være feiringen av Jesu oppstandelse i søndagens 
gudstjeneste. Gudstjenesten skal være en gledesfest der mennesker av ulik alder og kjønn, 
fra ulike miljøer og livssituasjoner samles og kjenner seg hjemme. I gudstjenesten og i de 
ulike grenene av menighetens arbeid ønsker vi å tenke at menneskene som kommer er 
deltakere og medarbeidere. Gjennom deltakelse blir vi alle del av menighetens tilbedelse 
og tjeneste, og vi opplever tilhørighet til menighetsfellesskapet. 

Vi ønsker at Rønvik menighet skal være så sterk at vi kan gi rom for mennesker som 
kjenner seg svake. Denne styrke ønsker vi skal komme til uttrykk i en varm og tydelig 
Kristus-forkynnelse som søkende mennesker kan støtte seg til. Vi ønsker å være en 
menighet som bryr seg, - som ser de menneskene som kommer til kirken, og som spør 
etter de som uteblir.» 

Vedtak: Menighetsrådet ønsker å starte et arbeid med å gå igjennom og fornye 
visjonen. Daglig leder tar dette ønsket videre til staben og setter i gang et arbeid 
der. Hvert enkelt medlem i rådet formulerer sin visjon (en setning) til neste møte, 
som en start på rådets arbeid.

44/16 Info om menighetsrådets arbeid i Kirkespeilet

Det etterlyses informasjon fra Menighetsrådets arbeid i Kirkespeilet. 

Vedtak: 20-års jubileet, menighetens økonomi, samt diakoniplanene sendes som 
informasjonssaker til neste nummer.

45/16 Trosopplæring for voksne

Hunstad kirke har startet et opplegg rundt trosopplæring for voksne. Se 
orienteringssak. Er det aktuelt for Rønvik og tenke noe opplæring for voksne inn i 
sine planer? Hvilke behov og hvilke muligheter finnes?

Vedtak: Trosopplæring for voksne er en god tanke. Menighetsrådet ønsker å 
avvente erfaringer fra Hunstad og Domkirken før det settes i gang noe tilsvarende 
arbeid i Rønvik. 



Neste møte: 8. desember


