
 

DEN NORSKE KIRKE 
Rønvik menighetsråd 

 

 

1 

 

MØTEPROTOKOLL  

Rønvik menighetsråd 

 

Dato: 26.04.2018 kl. 18:00 -19.30 

Sted: Rønvik Kirke 
Arkivsak: 16/00101 

  

Tilstede:  Kristine Edvardsen, Ståle Sårheim, Mari Grønbech, Hans Kristian 

Johansen, Margrethe Lundgård Riibe, Benedikte Havig Os, Svein 

Aril Olsen, Hilde Fylling 

  
  

Møtende 

varamedlemmer: 

 

Vigdis Reisang, Audun Torsteinsen, 
  

Forfall:  Elisabeth Utz Savstad  

  

  

Protokollfører: Monica Nilsen 
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- Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 26.04.17. 
 
Ingen merknader - Enstemmig godkjent 
 
 
 

- Godkjenning av protokoll fra MR møte 15.03.18 
 
Ingen merknader - Enstemmig godkjent 
 

 
 
 
 
 
Saker til behandling: 
 
 
14/18 Evaluering av menighetsmøte 22.04.18 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 26.04.2018 14/18 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Tilbakemeldingene tas til etterretning og au forbereder en sak vedrørende lyssettingen i 

kirkerommet. 

 

 
Møtebehandling 

Saker som er tatt opp i Menighetsmøtet: 

-Lyssetting i Kirkerommet 

-Orgelet som står i Hunstad Kirke kommer fra Rønvik Kirke, ved en eventuell salg bør det 

tas i betraktning. 

-Det bør velges referent og møteleder i forkant av menighetsmøtet 

- Tilbakemelding på at årsmeldingen brukte en del fornavn og ansatte burde vært presentert 

tidlig i årsmeldingen. 

-Positiv tilbakemelding på bruk av det samiske i gudstjenesten. 

-Vi må huske å be for arbeidet i kirka. 

 
Vedtak  

Enstemmig vedtatt 
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15/18 Høringssak: Justering av hovedgudstjenesten. 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 26.04.2018 15/18 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Høringssvaret er grundig behandlet, men menighetsrådet ønsker å ta fredshilsen opp som 

egen sak. 

 

 

Møtebehandling 

Det er skrevet et høringssvar, som er behandlet i stabsmøtet og AU. Det er gitt grundig  

 

Vedtak  

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

16/18 Markedsføringsstrategi 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 26.04.2018 16/18 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Menighetsrådet synes dette er spennende, takker for initiativet og inviterer Thomas Jentoft til 

neste ordinære møte d.å. MR oppfordrer staben til å gjøre en avtale med Jentoft og 

overbringe informasjon til rådet. 

 
Møtebehandling 

 

Vedtak  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
17/18 Visjonsdokumentet "Mer himmel på jord" 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 26.04.2018 17/18 

 

 

Forslag til vedtak 
Vi må engasjere menigheten i prosjektet, informere og lage en forslagskasse. Det 

arrangeres et møte med staben til høsten, eventuelt også et åpent møte der visjonen blir et 

tema. 

 

Møtebehandling 

 

- Levende og åpen kirke 

- Brain storming med noen utenfra som kan dra frem  

- Det vakre, estetikken må tas med 

- Rom for alle 

 
Vedtak  

Enstemmig vedtatt. 
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18/18 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 26.04.2018 18/18 

 

Informasjon fra Bodø Kirkelig fellesråd, intet spesielt å melde 
 
Fra Vigdis Reisang: 
1.Når noen er stedt til hvile. 
Hva om vi leser opp navn og sier alder? Hva er positivt og negativt? Tenne lys sammen med 
navnet? Oppfordring fra sognepresten om å tenke litt over hva det vil bety. Det ble ikke tatt 
stilling til hverken for eller imot i dag. 

 

2.Tekstleserkurs, det er noen år siden det ble arrangert i Tverlandet kirke. Sognepresten 

noterte seg ideen. 

 

Forslag til vedtak 
 

Sakene tas til etterretning og vurderes ved en senere anledning. 

 

 
Møtebehandling 

Vedtak  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Orienteringssaker 
 
Økonomi og givertjeneste- gjennomgang av givertjeneste 

-Informasjon fra daglig leder om givertjenesten. Utdeling av flygeblad. 

-Auksjon med «markens grøde», lik den som de har på Kjerringøy. Kan det være noe for 

Rønvik dagen? 

-Jobbe mer mot privat næringsliv, ta det opp mot høsten. 

Informasjon om menighetsbarnehagen sitt jubileum 
 
Rønvik Menighetsbarnehage feirer 30 år i år. De feirer dagen 4.juni. Rønvik menighet har fått 
mail med forespørsel om utlån av utstyr og eventuelt økonomisk støtte. Det forberedes kollekt 
og informasjon på høymessen 3.juni. Vi har gjort en henvendelse til Menighetsbarnehagen 
om utlån av utstyr og at vi ønsker at de deltar på gudstjenesten 3.juni. 
 

Informasjon om presteordning fra Røst 
Prest på Røst vil ha 50% av stillingen i Domprostiet, med kontor i Rønvik Menighet. Siden vi 

er det største soknet med kun 2 prester og 3 sykehjem trenger vi vikarhjelp. Hun heter 

Kjersti Ryan. 


