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MØTEPROTOKOLL  

 

Rønvik menighetsråd 

 

Dato: 06.09.2018 kl. 18:00 
Sted: Rønvik Kirke 
Arkivsak: 16/00101 

  

Tilstede: Margrethe Riibe, Ståle Sårheim, Benedikte Havig Os, Elisabeth Utz 

Savstad, Kristine Edvardsen(fra 18.20), Mari Grønbech, Vigdis 

Reisang,  

Sokneprest: Svein Malmbekk 
  

Møtende 

varamedlemmer: 

 

Vara var ikke innkalt 
  

Forfall:  Svein-Aril Olsen. 
  

Andre:  

  

Protokollfører: Monica Nilsen 

  

 

SAKSKART  Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

 

Saker til behandling 

20/18 Høring: gudstjenesteforordning for Domprostiets menigheter 2 

21/18 Mandat til misjonsutvalg i Rønvik menighet 2 

22/18 Møtedatoer - forslag om flytting av møte18.10 3 

23/18 Eventuelt 3 

24/18 Offerformål og retningslinjer for fordeling 3 

Orienteringssaker 

 25/18 -29/18  

 

Bodø 12.09.2018 

 

Margrethe Lundgård Riibe Monica Nilsen 

Leder Møtesekretær 

 



 2  

 

 
 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Behandlet av Møtedato 

1 Rønvik menighetsråd 06.09.2018 

 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt 
 
 

2. Godkjenning av protokoll 
 

Behandlet av Møtedato 

1 Rønvik menighetsråd 06.09.2018 

 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt 
 

 
 
 
Saker til behandling: 

 
20/18 Høring: gudstjenesteforordning for Domprostiets menigheter 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 06.09.2018 20/18 

 

Forslag til vedtak 
Høringsforslaget sendes til Bodø Domprost slik vedlagte forslag foreligger. 
 

Vedtak  

 

Enstemmig vedtatt. 

[Lagre]  

 

 

 

 

 

21/18 Mandat til misjonsutvalg i Rønvik menighet 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 06.09.2018 21/18 

 

 

Forslag til vedtak 
Berit Sørvig og Lindy Johansen velges til misjonsutvalget. I tillegg vil vi finne inntil 3 
personer med spredning på alder og kjønn. Momenter som kom frem i møtet tas med i den 
videre behandling av saken. 
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Møtebehandling 
 Momenter som kom frem under diskusjonen i møtet: 

 NMS bruktbutikk, en misjon i selve arbeidet. 

 Hva betyr ordet misjon, å utforske ordet misjon vil være en del av mandatet. 

 Må misjon konstrueres på nytt? Skape noen debatter. 

 Hvilke møter har ungdom med misjon i dag? 

 Noen forbinder disse ordene når de hører misjon: passivt og oppofrende. 

 Misjon har forandret seg, blitt lite synlig, det motsatte har skjedd med eksempelvis 
forsvaret. 

 Biskop Thomas - erfaringsutveksling med Anastasia? Ekskursjon med Ungdom til 
Egypt? 

 Målsettingen til ungdomsprosjektet «ungdomikirka» forteller litt om hva vi tenker om 
misjon. 

 Grunnleggende tanker rundt misjon i Rønvik menighet skrevet av Malmbekk deles 
ut i møtet og sendes ut til MR sammen med protokollen. 

 
Vedtak  

Enstemmig vedtatt. 

 

[Lagre]  

 
 

22/18 Møtedatoer - forslag om flytting av møte18.10 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 06.09.2018 22/18 

 

 

Forslag til vedtak 
Vi flytter menighetsrådsmøtet fra torsdag18.10.18 til onsdag 24.10.18 kl.18.00. 

 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Enstemmig vedtatt 

 

[Lagre]  

 

 
23/18 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 06.09.2018 23/18 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Ingen saker under eventuelt. 

 

 

Møtebehandling 

 
Vedtak  

 

 

[Lagre]  
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24/18 Offerformål og retningslinjer for fordeling 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 06.09.2018 24/18 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Rønvik menighetsråd vedtar vedlagte retningslinjer og prinsipper, og gir staben fullmakt til å 

fordele offerformål for 2018 og 2019 på bakgrunn av disse to dokumentene. 

 

 

Møtebehandling 

Menighetsrådet henviser til «retningslinjer for tildeling av kirkeoffer i Rønvik menighet 

30.10.14» med navn på offerformål, og til skriv «menighetens takkoffer, retningslinjer for 

tildeling av offer for 2016», med overordnete prinsipper. Begge oppdateres med dagens 

dato 
Vedtak  

 

Enstemmig vedtatt. 

[Lagre]  
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Orienteringssaker: 
 

25/18 Gjertruds sigøynerorkester 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 

Monica Nilsen 411 18/00396-1 Ugradert   

 
 

 

Gjertruds sigøynerorkester 

Rom i Herberget -  en annerledes julekonsert. 
-koret av gatearbeidere berører sterkt fordi mennesket bak tiggerkoppen blir tydelig-  
Solfrid Molland, Gjertruds sigøynerorkester og lokale gatemusikere inviterer i samarbeid med Rønvik 
Menighet til en stemningsfull og annerledes julekonsert. Konserten er en hyllest til styrken og 
spiritualiteten i sigøynermusikken.  Daglig leder informerte om stabens arbeid rundt arrangementet 
og presenterte finansieringsforslag. Vi venter på endelig svar fra Gjertrud den 19.september. 

 
Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. Rønvik menighetsråd garanterer for økonomien og støtter opp om 
konserten. 
 

 
 

26/18 #ungdomikirka 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 

Monica Nilsen 411 18/00393-1 Ugradert   

 
 

 
 

#ungdomikirka 
Planlegging av prosessen i tilsetting av prosjektleder-ungdomsprosjektet. MR har gitt sin 
tilslutning til AU om å behandle denne saken.  
Tirsdag 28.08.18 hadde AU møte i Rønvik Kirke. Vi hadde en gjennomgang av søknader. 
Det er kommet inn to søkere og et enstemmig AU vurderte den ene kandidaten ukvalifisert. 
Det ble gjort en avgjørelse å invitere Kristin Jenssen til intervju mandag 3.september 
kl.14.00 via skype. Margrethe Riibe, Svein Malmbekk, Monica Nilsen og tillitsvalgt Maja 
Skålvold, i tillegg var Stig Sunde fra NMSU tilstede på Skype.  

 
Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kode Tittel Saksnummer Møtedato 

           Rønvik menighetsråd 25/18 06.09.2018 

Kode Tittel Saksnummer Møtedato 

           Rønvik menighetsråd                       
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27/18 Døpefont fra Kløkstad bedehus 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 

Monica Nilsen 411 18/00397-2 Ugradert   

 

 

Døpefont fra Kløkstad bedehus 
Kløkstad Bedehus er solgt. Fredag 5. mai var Domprost, Kirkevergen og representanter for 
Rønvik menighet, sammen med Aud og Knut Steinar Pedersen samlet til en enkel 
markering. Det ble gjort en henvendelse om døpefonten til museet og til Bodin kirke der den 
opprinnelig kom fra. Sistnevnte takket for tilbudet og sognepresten i Bodin sier de har et 
sølvfat som er 250 år gammel som tidligere er brukt i døpefonten. De skal markere 
tilbakekomsten i løpet av høsten. Døpefonten sto en periode lagret på kirketorget her hos 
oss, men har nå kommet hjem igjen til Bodin. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering 

 

 

28/18 Regnskapsrapport per 28.08.18 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 

Monica Nilsen 130 16/00110-9 Ugradert   

 

 

Regnskapsrapport per 28.08.18 
Vedlagt er foreløpige tall per 28.08.18. Det bør jobbes med å få opp faste givere. Det er ikke 
alt som er ført og periodisert. Totale resultatet på felles viser en pluss på ca.5000. 
Dagtilbudet har brukt i underkant av 40 000 på oppsparte midler. Det ble garantert for 
90 000.- 
 

Forslag til vedtak 
Regnskapsrapporten tas til orientering. 

 
29/18 Fritt kirkevalg - konsekvenser av dette  

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 

Monica Nilsen 411 18/00398-1 Ugradert   

 

 

Fritt kirkevalg - konsekvenser av dette 
En sak som har vært diskutert i ledergruppen i Bodø kirkelig fellesråd er bruken av 
Bodin Kirke, spesielt til begravelser som er svært høyt i forhold til andre kirker. Et 
eksempel fra 2018, per uke 32, var det avholdt 70 begravelser i Bodin kirke mot 11 i 
Rønvik. Saken tas videre av kirkevergen og det blir det foreslått en evaluering av fritt 
kirkevalg. En sak fra fellesrådet vil eventuelt komme menighetsrådene til uttalelse.  
 
Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 
 

 

Kode Tittel Saksnummer Møtedato 

           Rønvik menighetsråd 27/18 06.09.2018 

Kode Tittel Saksnummer Møtedato 

           Rønvik menighetsråd 28/18 06.09.2018 

Kode Tittel Saksnummer Møtedato 

           Rønvik menighetsråd 29/18 06.09.2018 
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