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Generelt
Hvert år har sitt særpreg i menigheten. Året som nå er gått over i historien var et jubileumsår
for Røsvik kirke. Kirka fylte 125 år og vi hadde mange arrangementer som dro både gamle og
unge til kirka. Vi startet feiringen ut over våren og i mai hadde vi 70 barn i kirka fra Straumen
barnehage og skole. I juni hadde vi en kjempeflott avslutning av kraftfestivalen som var lagt
til Røsvik kirke. Det var både musikk, sang, opplesning og dans alt gitt som gave av
kulturkreftene i kommunen. En stor takk nok en gang. På denne samme dagen var biskop Tor
B. Jørgensen og prosten i Salten til stede og holdt gudstjeneste før konserten. Spesielt vil vi
også nevne den flotte bursdagsfeiringen 29. august hvor skolebarn fra hele Sørfold var invitert
til å være med i kirka. Det deltok vel 70 barn fra Mørsvik, Leirfjorden og Røsvik skole.
Det å jobbe innenfor kirken er et meningsfylt arbeid, og det gir oss en tilhørighet til vår
virksomhet. Det blir ikke ”bare en jobb”. Vi kommer i kontakt med mange innbyggere i
kommunen gjennom et år, men også mange som har tilknytning til kommunen fordi de har
sine forfedre på kirkegårdene våre. De ansatte i menigheten utfyller hverandre og arbeider
godt sammen, og har en høy arbeidsmoral. Det gjør at vi synes at vi får ganske mye gjort selv
om vi er få. Det som trekker ned mot det negative er at vi er svært sårbare hvis noen blir syke,
for vi er så avhengige av hverandre. På grunn av lav bemanning i forhold til kirker og
kirkegårder er det problemer med å få avviklet lovbestemt ferie, og her er det svært vanskelig
å få vikar for kirkegårdsbetjening. Lav bemanningen på kirkekontoret begrenser også
muligheten for helt tilfredsstillende saksbehandling på en del av sakene som vi arbeider med.
Menigheten vår, har sammen med alle menighetene i Salten prosti, deltatt i et prosjekt støttet
av KA. Dette prosjektet har blant som mål å samle faggruppene til felles støtte og
erfaringsutveksling. Det er et ønske å bedre de administrative støttefunksjonene for
menighetsrådene. Og målet er også å styrke diakoni, undervisning og kirkemusikk gjennom
en bedre samordning. Dette prosjektet har nå pågått i to år og det er en god del tid som er
brukt til samlinger og møter. Dette gjelder både de ansatte og av fellesrådene med deres
ledere. År to er nå avsluttet og i disse dager avgjøres det om vi får midler til å fortsette
prosjektet som er ledet av prosten i Salten samt fellesrådets leder på Fauske.

1. Økonomi
Det økonomiske tilskuddet fra kommunen var for året 2008 på kr 2.129.000
Regnskapet for 2008 er ikke ferdig, men noe av tallmateriale vil bli lagt inn å årsmeldingen så
snart vi har det klart. Foreløpig melding fra økonomisjefen på rådhuset er at vi har et lite
overskudd.
Vi har hatt en del store utgifter i løpet av året i forbindelse med vedlikehold av
sprinkelanlegget i Røsvik kirke. Vi måtte gå til innkjøp av en ny motor. Videre viste det seg at
vi måtte fornye kjøleanlegg til bårehuset i Røsvik. Ut over dette har vi ikke hatt noen større
utgifter på kirkebyggene. Når det gjelder kirkegårdene var det behov for å fornye en større
klipper til Røsvik, og i tillegg måtte vi gå til innkjøp av nytt senkeapparat til Helland
kirkegård. Arbeidet på Rørstad kirke er finansiert over et investeringsbudsjett.
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2. Menighetsrådet
Jan Åsmund Nilsen ble valgt til leder for menighetsrådet i 2008 og som nestleder har vi hatt
Janne Myhr Bjørknes. Øvrige medlemmer har vært, Halvdan Haug, Straumen, Torill Linde,
Evjen, Lisbeth Eidissen og Erling Horndal.
Soknepresten er også medlem av rådet. Menighetsrådet har tidligere vedtatt at rådets første
vararepresentant skal møte i alle møter. I denne perioden har det vært Kari Mette N. Johnsen,
Straumen. Vararepresentant nr to er Joar Bjørnådal og også han har møtt noen ganger
gjennom dette året. Kommunens representant i fellesrådet er ordfører Lars Evjenth. Det ble
avviklet 7 møter i menighetsråd og 8 fellesrådsmøter.

3. Bemanning
Virksomheten har totalt 4,18 stillinger. Noen av stillingene er satt sammen av flere
delstillinger, noe som er vanlig i små menigheter som vår. Diakoniarbeider Ingrid Santi er nå i
en 50 % stilling, organist er Piotr Repnik som har en 80 % stilling og som kirkemusiker skal
dekke hele kommunen vår. Steinar Johansen er kirketjener og kirkegårdsarbeider med
arbeidssted i Mørsvikbotn, mens Jan Wiik har samme stillingen og dekker sørsiden av
kommunen. Også i 2008 har prosten satt inn Guri Lise Stavrum som sokneprestens vikar.
Dette har fungert godt også i 2008, men det er ikke noen god situasjon for menigheten at
stabiliteten i prestesituasjonen ikke er helt på plass.

4. Kirker
I forbindelse med at det nå er opprettet et interkommunalt samarbeid på brannvernssiden har
vi nå årlig branntilsyn i Røsvik kirke. I den forbindelse har vi nå fått oppgradert både tekniske
installasjoner og de skriftlige rutinene som skal følge dette. Røsvik kirke har hatt jubileum i
2008, kirka ble tatt i bruk 29. august i 1883, og vi feiret 125 – årsjubileet mest hele året.
Gledelig var det at vi fikk på plass spiret på kirka samme dag som den fylte 125.år! Spiret var
tatt ned for to år siden i forbindelse med reparasjoner av tårntaket. En smed i Valnesfjord har
reparert spiret som hadde store rustskader. I forbindelse med at det var mobilkran i Røsvik i
august fikk vi endelig satt spiret på plass.
På Rørstad er vi i gang med vedlikeholdsarbeidet. Vi fikk en håndtverker fra Sulitjelma som
er godkjent av riksantikvarens folk i fylkeskommunen og det er dermed en glede å kunne
fortelle at vi nå får stoppet forfallet på kirka. Rørstad er et yndet utfartssted og vi får gode
tilbakemeldinger fra folk som har vært der og har sett det arbeidet som til nå er utført. Så snart
været og temperatur tillater det vil arbeidet komme i gang på Rørstad igjen.
I kapellet på Helland har vi fått installert nye ovner slik at det ikke skal bli så store overganger
i temperaturen. Store temperatursvingninger gav en del fukt i rommet, og det kan være
årsaken til at orgelet nå synger på siste verset. Vi bør snarest på plass et nytt instrument slik at
vi ikke opplever å ha begravelser hvor orgelet helt faller ut.
Mørsvikbotn kapell er i relativt god stand. Det trengs en gjennomgang av vinduene, og
spesielt trenger vinduene ut mot kirkegården maling. Det elektriske anlegget har blitt
gjennomgått og oppgradert i 2007, men ellers trenger vi å ha fokus på brannvern også her. På
kjøkkenet/prestesakristiet vil vi bytte belegg på gulvet i 2009, og ellers ha en liten
oppgradering på rommet.
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5. Kirkegårder
Kirkegården i Mørsvik er godt vedlikeholdt og den første gravlegging på dette nye feltet på
kirkegården ble foretatt i 2008. Vi har drøftet og kjøpt inn noe materiale for å sluttføre gjerdet
rundt kirkegården, men det ble ikke gjennomført i det vi har behov for bistand fra maskiner
for å lage nye hull til stolper.
Med god bistand fra Siso Vekst på Straumen og mange skoleelever har vi klart å holde
kirkegården ved Røsvik kirke og det store området oppe i Røsvikdalen, kirkegården på
Helland og på Rørstad, i relativt god stand. Når det gjelder Helland kirkegård har den en
særstilling i forhold til at de fleste skoleelevene har tilhold på Straumen og det er dermed
enklere å ha dem i arbeid på Helland, enn å frakte dem til Røsvik. I fjor la vi en dag til
Rørstad med elever for å gjøre en større innsats oppe på kirkegården. Vi fjernet en del kratt i
tillegg til bruk av kantmaskiner for å kutte gress. Ellers må vi dessverre bare si at når det
gjelder Rørstad er tilkomsten til kirkegården like vanskelig som tidligere. Vi hadde også sist
sommer en avtale med en familie på Rørstad som sto for klippingen rundt kirka. Dette er vi
glade for. Det ser fort ustelt ut og vi får raskt klager og tilbakemeldinger når området rundt
kirka er ustelt.
Nok en gang må vi sette i årsmeldingen at det står noen usikrede steiner/gravminner rundt om
på våre kirkegårder. Mange har reagert på de merkepinnene som vi setter ut på gravplassene
og mange har sikret steinene sine. De fleste vet at de skal sikre gravminnene, men sitter ”på
gjerdet” å venter på å få et pålegg fra kirkevergen. Dette gjør det svært tungvint, og vi
oppfordrer alle som har gravminner på kirkegårdene i Sørfold om å selv ta initiativet til å skre
disse. Vi ser oss nå nødt til å begynne å fjerne steiner slik vi er pålagt fra fellesrådets side.
6. Diakoni
Den 1.mai 2008 gikk diakoniarbeider Ingrid Santi over i 50 % stilling i forbindelse med
permanent 50 % uføretrygd. Den andre delen blei utlyst, men ikke besatt.
Vi har hele dette året, bortsett fra sommeren, hatt tilbud på Vaffelhjørnet. Det har vært to
ukentlige treff, Småbarnstreff og Fredagstreff. I tillegg konfirmantundervisning, arbeidsstue
og fasteaksjonsdag. Fasteaksjonen innebærer at konfirmanter ledet av prest og kirkeverge
samler inn penger til Kirkens nødhjelp, diakoniarbeider sammen med frivillige har laget til
kafé hvor det har blitt solgt kjøttsuppe og vafler til inntekt for innsamlingsaksjonen. Ved
årslutt (nyttårsaften) har vi delt ut gløgg, kakao og pepperkaker til deltakerne i fakkeltoget. Vi
har hatt besøk av Grete Vollan på Fredagstreffet.
Vi har hatt samarbeid med Straumen og Omegn Husflidslag om arbeidsstue for barn. Det har
vært 60 barn fra 1.klasse til og med 5-klasse fordelt på 8 møter, som har deltatt dette året.
Husflidslaget betaler for all materiell som også innebærer kveldsmat, Sørfold menighet har
stilt med lokaler og organisator gjennom Ingrid.
Eldres Venner som styres av Diakoniarbeider, gir trivselstilbud til eldre på institusjon og
hjemmeboende på Straumen. Det er hver 14.dag tilstelninger enten på Eldresenteret eller
Strandmyra omsorgsbolig hvor vi har kaffe eller kveldsmat. Vi henter inn underholdning
gjennom lokale utøvere. Eldres Venner finansierer tilbudet gjennom åresalg.
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Vi har også hatt samarbeid med kulturetaten, musikkskolen og eldrerådet. Den årlige
kirketuren/festen i Røsvik blei arrangert av Sørfold Menighet, Eldrerådet, Pensjonistvennan
og Eldres Venner med ca 60 deltakere medregnet komité og musikere.
Det har blitt arrangert lovsangkvelder hvor vi har deltatt med kveldskaffe etterpå tre ganger i
Røsvik og en sanggudstjeneste i Mørsvikbotn etter samme modell. Ellers har konfirmanter
sammen med diakoniarbeider og kirkeverge, deltatt i den diakonale tanken til kirka med å
bidratt til kirkekaffe både i Røsvik, Straumen og i Mørsvik.
Det har blitt holdt andakter på alle institusjonene i Sørfold, ca. 5 i måneden. I tillegg har
diakoniarbeider Ingrid og prestevikar Guri Lise hatt 2 sangstunder på Sørfold Sykehjem og 1
på Strandmyra omsorgsbolig. Diakoniarbeider har i disse forbindelsene hatt en
hente/bringetjeneste som innebærer at eldre får være med til institusjonene. Eksempel er eldre
som er flyttet til Straumen som får anledning til å besøke sine hjemtrakter og som har
familie/venner boende på institusjonene. Det har også blitt foretatt en del hjemmebesøk i
menigheta av både diakoniarbeider og prest.

7. Undervisning
For et par år siden kom en bestemmelse om at konfirmantundervisningen ikke kunne foregå i
skoletiden, så derfor er den lagt til Straumen på ettermiddager. Ungdommene tilknyttet
Straumen og Røsvik skole er på Vaffehjørnet. Da vi startet undervisningen i høst viste det seg
at det var bare to ungdommer i Røsvik slik at de kommer nå til Straumen for å få være med i
en større gruppe I nordkommunen kan vi benytte Leirfjorden skole i skoletiden. Vi er
takknemlig for at skolens ledelse legger til rette for dette. Store avstander hadde kanskje gjort
det umulig for enkelte å delta på undervisning på ettermiddagen. Våren 2008 sto 29
konfirmanter for presten, mens det minste kullet vi noen gang har hatt startet sist høst. Det er
til sammen 13 ungdommer som følger undervisningen på Straumen mens det er 6 stykker på
Leirfjorden skole.
Konfirmantene deltok i fasteaksjonen i mars. Med utgangspunkt fra Vaffelhjørnet dro
ungdommene i Straumenområdet ut med bøsser. Det er ikke like enkelt å få elevene ellers i
kommunen til å gå rundt fordi vi ikke har voksenkontaktene som trengs. I nordkommunen
gikk enkelte i sitt nærområde. Vi har nå fått bøsser som settes ut på butikker og postkontor,
men det er ikke mye som kommer inn på denne måten. Med kafeen som diakoniarbeider
avholder og ofringene som er fordelt på gudstjenester i menigheten kom det totalt inn til
fasteaksjonen kr 12783,50
Menighetsrådet gir kommunens fireåringer en kirkebok i gave. Invitasjonen sendes hjem til
familien og kirkebøkene deles ut på gudstjenestene. Det har ikke vært fireåringer på Hestvik
på flere år, og heller ikke på Kvarv siste år. I 2008 samlet vi barna fra Straumen og Røsvik
sammen i Røsvik kirke. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra foreldrene som syntes det var fint å
få komme i kirka, og det var mange frammøtte. Vi deler fremdeles ut bibelen til alle
femteklasseelevene i kommunen. Dette er et samarbeid med skoleetaten. Biblene brukes blant
annet av konfirmantene ved undervisningen deres.

5

8. Kirkemusikk
Mye av musikken er knyttet til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
I forbindelse med begravelser går det en del tid til å arrangere spesielle ønsker som de
pårørende har.
Organisten er også med å spiller under forskjellige arrangementer: treff for 50-års
konfirmanter og eldre, og ved besøk i kirke av skole og barnehage.
Vår organist har etablert et barnekor som øver i Røsvik kirke. Barnekoret deltok på
gudstjenester i Røsvik og Mørsvikbotn gjennom hele 2008. De var med på julekonserten som
Sangria hadde i Røsvik kirke før jul, på julaften og på konsert i Røsvik kirke under
Kraftfestivalen.
Det er fortsatt et godt samarbeid med lokale musikalske krefter. Vi hadde besøk i Røsvik
kirke av Sørfold Trekkspillorkester, Foldklang, Sangria, Salten Brass, Straumen skole- og
ungdomskorps og Nordbygda skolekorps. De deltok på blant annet: lysmesse, lovsangkveld
og på gudstjenester.
På en av lovsangskveldene hadde vi også mulighet til få oppleve liturgiskdans.

9. Annet menighetsarbeid
* Også i 2008 har vi gitt ut fire menighetsblad. Vi sliter med å holde bladet i gang fordi vi er
få ansatte og arbeidsmengden har økt på kontorsiden. Vi kjemper likevel alt vi kan for å holde
bladet i gang. Det er viktig å få ut informasjon. Vi er nå også på plass med egen hjemmeside
for Sørfold menighet, og vi håper at vi kan få oppgradert siden etter hvert.
* Også dette året hadde vi en felles gudstjenestedag sammen med Fauske menighet på
Rørstad. Det var fint vær og mange deltakere både fra Sørfold, Fauske og fra Bodø.
* Menigheten har et misjonsprosjekt. Det er knyttet opp mot Normisjon. Vi har tidligere gitt
midlene til hjelp for radioproduksjon i Equador. Normisjonen har nå trukket seg ut av dette
prosjektet og vi har nå knyttet oss opp mot et nytt prosjekt. Fremdeles til Normisjon, og
fremdeles til Equador, men nå mot et skoleprosjekt. Det er en skole som gir grunnutdanning
til indianerbarn opp til 8. klasse.

10. Gudstjenester og kirkelige handlinger
I 2008 har det vært lite endringer i forholdet til gudstjenestene. Det er biskop i Sør –
Hålogaland som setter opp et antall forordnede gudstjenester i hver menighet, og soknepresten
setter opp hvor i soknet gudstjenestene skal være. Det er krav at gudstjenestene på første
juledag, påskedag og pinsedag er i hovedkirken som hos oss er Røsvik kirke, andredagene er
lagt til kapellet i Mørsvik og så har vi tradisjoner å følge. 17. mai i Røsvik, palmesøndag på
Straumen, konfirmasjonene mot slutten av mai i Røsvik og Mørsvik. Så er det Hestvik,
Kvarv, Straumen og Rørstad som skal ha sine antall gudstjenester. Og til slutt kan nevnes
lovsangskveldene først i Mørsvik, så i Røsvik og så til slutt en adventsgudstjeneste på Kvarv
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Også i 2008 holdt vi tre gudstjenester på julaften. Det blir travelt for presten, men veldig
trivelig for menighetens medlemmer. Alle tre gudstjenestene hadde mange frammøtte.
Vi hadde kun 1 vielse i Røsvik kirke. Vi hadde 21 døpte, som er noen færre enn året før. 29
konfirmanter ble konfirmert våren 2008. Og det var det 31 begravelser foretatt i Røsvik,
Helland og Mørsvik. I disse tider hvor det hevdes at folk forlater kirken kan vi henvise til vår
statistikk som forteller at ingen meldte seg ut her i Sørfold.
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