Generelt
2009 var et valgår i kirka. Det var en del nytt ved valgordningen og både råd og kirkeverge
fikk tilbud om kurs. 2009 var også året for opprydding i medlemsregisteret og det skapte litt
oppmerksomhet omkring kirken og valget. Kirkevalget ble avholdt samtidig med
stortingsvalget i september og vi hadde en fin økning i deltakelsen, som ble 18,7% av de
stemmeberettigede i Sørfold. Det betyr selvfølgelig at vi har endel å gjøre for å forbedre
valgdeltakelsen. Størst var deltakelsen i Røsvik. Der var det hele 27 % som avla stemme ved
kirkevalget. Tidligere var ordningen slik at det sittende rådet hadde funksjon fram til nyttår
hvor det nye rådet overtok. Den nye valgordningen la opp til at ved utgangen av oktober
skulle det nye rådet tre i funksjon. Det innebærer at denne årsmeldingen er fra to forskjellige
menighetsråd.
Samarbeid innen Salten prosti i et prosjekt som var økonomisk støttet av KA ble avsluttet
våren 2009. Prosjektet hadde fått midler i to år, men fikk ikke midler til videreføring. Bodø
domprosti fikk midler til sitt prosjekt og Steigen har gått inn i dette prosjektet. Vi har valgt å
stå utenfor.

1. Økonomi
Det økonomiske tilskuddet fra kommunen var for året 2009 på kr 2.369.000.
Regnskapet for 2008 ble avsluttet med et underskudd på vel 106000 og dette beløpet måtte
dekkes opp av tidligere års overskudd. For 2009 er underskuddet på ca 30000,Midt på sommeren fikk vi melding om at vannet ville bli stengt i kirka i Røsvik, og dette
vakte bekymring idet overrislingsanlegget er avhengig av å virke for alarm ved vanntrykk.
Dette medførte at kirkevergen måtte ta en avgjørelse og gikk til innkjøp av en liten
brannsentral for varsling. Kostnaden ble på vel 12000,- Videre hadde vi en større ekstrautgift
ved bårehuset i Røsvik idet kjøleanlegget var utslitt å måtte fornyes. Dette var en utgift til vel
3000,- Til sammen ble dette vel 15000,- som det ikke var budsjettert for. I tillegg ble traktoren
en større skade på og disse kostnadene blir raskt store tall. Reparasjonen kom på nesten
50000,En stor utgift ble det også idet vi måtte gå til innkjøp av nye kjettinger til traktoren. Disse
kostet kr 15000,- Når det gjelder pengegaver til menigheten og andre organisasjoner som
menigheten setter på offerlista, har beløpet holdt seg ganske stabilt. En del svingninger er det
og det har utgangspunkt i fasteaksjonen og antallet konfirmanter som deltar i den.

2. Menighetsrådet.
2009 var altså et valgår. Sørfold har deltatt i ordning med valg hvert annet år og den
ordningen innebar at halve rådet var på valg. De som ikke var på valg i 2009, var Janne M,
Bjørknes. Hun ble for øvrig valgt som leder av fellesrådet i høst. Videre var heller ikke
Lisbeth Eidissen og Erling Horndal på valg men del av det nye rådet som trådte i kraft i
oktober. Etter kirkeloven er også soknepresten er også medlem av menighetsrådet.
Det nye innvalgte medlemmene av menighetsrådet var følgende; Anny Carlsen som ble valgt
til leder av menighetsrådet, Mikal Arntsen som tok på seg vervet som nestleder av fellesrådet
og Kari Mette N. Johnsen. Fram til valget i oktober var det Halvdan Haug som satt som leder
for menighetsrådet, og sammen med de øvrige medlemmene, Jan Åsmund Nilsen og Torill
Linde, gikk han ut av rådet i høst. 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 som fellesrådet er arbeidsgiver for. Noen av stillingene
er satt sammen av flere delstillinger, noe som er vanlig i små menigheter som vår. Det er
ingen endringer i staben og de ansatte er; organist 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, Dette er 1/3 stilling mens Jan Wiik har
samme stillingen og stillingsstørrelse 100% og dekker sørsiden av kommunen. Ingrid Santi,
har en 50 % stilling som diakoniarbeider. Vårhalvåret 2009 hadde vi kontakt med NAV og
hadde en person inne i den andre halve stillingen. I samråd med ansatte og
bispedømmekontoret ble ikke engasjementet videreført over i fast stilling. Engasjementet ble
avsluttet i juni. Mariann Strømdal er kirkeverge og menighetssekretær i henholdsvik 75% og
25% stilling. Vår sokneprest Bård Valle søkte i vår og fikk stilling i Ulvik i Hardanger. Vi
hadde avskjedslag for ham i Røsvik 5. juli. Også i 2009 var Guri Lise Stavrum i vikarfunksjon
i sokneprestens stilling. Stillingen ble utlyst i november og i desember fikk hun ansettelse
som sokneprest i Sørfold.

4. Kirker.
Røsvik kirke og Rørstad kirke ble begge undersøkt i forbindelse med en landsomfattende
kirkekontroll. Representanter for firmaet Sønnico foretok kontroll på elektriske anlegget, på
lynvernanlegg og på brannvarsling. Vi konstaterer med glede at det ikke ble funnet alvorlige
feil med noen av kirkene. Røsvik kirke er i tillegg utstyrt med overrislingsanlegg.
På Rørstad er det stopp i vedlikeholdsarbeidet. Vi fikk ikke midler fra kommunen ved
tildelingen til investeringsbudsjettet før jul. Fellesrådet må arbeide videre med saken for å
skaffe midler slik at vi får gjort noe med det mest synlige forfallet. Flere vinduer er tatt ut for
reparasjon. Gudstjenestene på Rørstad har tatt seg opp rent besøksmessig og folk er generelt
opptatt av at kirka blir tatt vare på.
På Helland har vi ikke gjort noen sist år. Vi har i staben diskutert behovet for et nytt
instrument der, men har ikke gjort noe mer arbeid med saken.
Vi fikk en pengegave til Mørsvikbotn kapell, men har ikke brukt den i 2009. Fellesrådet har
godkjent at midlene brukes til et nytt gulv i koret. I tillegg skal vi legge et nytt belegg i
kjøkkenet samt skaffe noe mer skap der.

5. Kirkegårder.
Kirkegårdene i Sørfold holdes godt i stand. Pårørende og besøkende på kirkegårdene gir gode
tilbakemeldinger med får unntak.
Vi har hatt mulighet til å leie inn hjelp til gressklipping og enkelt vedlikehold fra Siso Vekst,
samt at vi har skoleelever som får arbeid gjennom sommerukene. 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 der ute er ustelt. Mange bruker området som utfartsområde.

6. Diakoni.
I 2009 har vi gjort mye av det samme som tidligere år. På sykehjemmet i Røsvik har vi, i
tillegg til to andakter i måneden, hatt noen enkle tilstelninger. Det har vært sangstund med
Ingrid og Guri- Lise, Piotr med barnekoret hvor frivillige hjalp oss med baking og

kaffeservering. På Straumen er Eldres Venner veldig aktiv, med tilstelninger både på
Strandmyra omsorgsbolig og på Eldresenteret. Det har vært ca 2 i måneden, i tillegg til 2
andakter i måneden. Vi hadde også en stor Vårfest på Bakeriet, hvor det var ca 50 personer til
stede. Diakoniarbeider organiserte det hele og hentet gjester fra Røsvik og Kines. På Nordsida
er det den månedlige andakten som har vært gjort fra vår side, men med fokus på å la
hjemmeboende eldre på Straumen få være med, spesielt med tanke på å koble venner og
kjente.
Når det gjelder barn blei Arbeidsstuen avsluttet på grunn av at den blei så arbeidskrevende.
Husflidslaget var samarbeidspartnere, men uteblei ganske mye etter hvert. Det var også stor
variasjon på oppmøtet av barna.
Det blei dette året satt inn mer ressurser på konfirmantarbeidet, i og med at vi startet med å
servere vafler til dem i forbindelse med noen av undervisningstimene på Straumen. Høsten
2009 gikk diakoniarbeider Ingrid inn sammen med presten om konfirmantarbeidet. Det blei
fra nå av fast med en spisestund før undervisningen startet. Vi har registrert interesse for
denne stunden fra konfirmantene, og vi som er ansvarlige ser positive resultater av dette. Vi
blir blant annet bedre kjent med konfirmantene.
Menighetsrådet vedtok en diakoniplan for menigheten i mai -09, som skal rulleres juni 2010
Vi har videreført de populære treffene på Vaffelhjørnet også dette året. 2009 er det fjerde året
vi har disse treffene og vi ser at det samler mange og kan konstatere at det er behov for disse
treffene. Spesielt gledelig er det at Fredagstreffet for de godt voksne samler jevnlig mange
besøkende til tross for den konkurransen som Bakeriet på Straumen er. For å gi noe ekstra til
disse deltakerne på fredagstreffene inviterte staben til en julefest en dag i romjula.

7. Undervisning
Våren 2009 hadde vi konfirmasjon både i Røsvik og Mørsvik. I inneværende skoleår som
startet i august 2009 er det ikke konfirmantundervisning i Leirfjorden. Det deltar en elev fra
Røsvik, mens 13 ungdommer deltar fra Straumen skole. 2009 startet med Hamarøynatta som
vi har deltatt på siden den startet opp. Konfirmantene deltok i fasteaksjonen i mars. Vi settert
noen bøsser på butikker, men det er ikke mye som kommer inn på denne måten. Med kafeen
som diakoniarbeider la opp til og ofringene som er fordelt på gudstjenester i menigheten kom
det totalt inn til fasteaksjonen kr 13596,50
Menighetsrådet gir kommunens fireåringer en kirkebok i gave. I 2009 var det utdelt 15
kirkebøker til fireåringer i Sørfold. 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.

8. Kirkemusikk
Mye av musikken er knyttet til gudstjenester. I forbindelse med andre kirkelige handlinger
som begravelser og vielser går det en del tid til å arrangere spesielle ønsker som de pårørende
har (spesielle musikkstykker eller samarbeid med sangere).
Fortsatt fungerer barnekoret som øver hver annen tirsdag i Røsvik kirke. Der blir sang og lek
og av og til enkelt mat. Barnekoret deltok på gudstjenester i Røsvik kirke 17. mai og på
julaften og på Sykehjemmet siste søndag før jul. Det var også en minikonsert 20. mai på
sykehjemmet.

Menigheten har et godt samarbeid med lokale musikalske krefter. Vi hadde deltakelse av
Sangria ved lysmesse i Røsvik kirke, Straumen skole- og ungdomskorps på 17. mai i
Røsvik og Nordbygda skolekorps ved lysmesse i Mørsvikbotn kapell. Foldklang har tradisjon
for å delta på julaften på Straumen. Det ble også avholdt en julekonsert i Røsvik kirke med
Sangria.
Rett før påske hadde vi meditasjonskveld i Røsvik kirke i regi av organisten, med musikk og
felles sang. Det var Eirin Edvardsen og Ole Anders Seines som deltok sammen med
organisten vår. Ole Anders har også deltatt til salmesangen på gudstjenester.
I november deltok organisten på et arrangement på Bakeriet på Straumen sammen med andre
lokale musikere og sangere.
Organisten var også med å spille under forskjellige arrangementer. I 2009 var det treff for 50års konfirmanter på Samfunnshuset i Røsvik, det var treff for eldre på Eldresenteret på
Straumen hvor han deltok sammen med en solist og det var årsfest på Mørsvik skole.
Organisten deltok også ved skolebesøk i kirken og gav elevene en presentasjon av orgelet.

9. Annet menighetsarbeid
* I 2009 kom det ut bare tre 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. Organisten er til stor hjelp for å holde en
hjemmeside for Sørfold menighet oppdatert.
* Også i 2009 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 og et skoleprosjekt i
Equador. Det er en skole som gir grunnutdanning til indianerbarn opp til 8. klasse.
*De siste årene har vi hatt ofring på juleaften til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Det kom inn
hele 8020,- ved denne ofringen som ble gjennomført i Mørsvikbotn, Straumen og Røsvik.

10. Gudstjenester og kirkelige handlinger.
I 2009 har gudstjenestene vært holdt slik som tidligere. Gudstjenestestedene er foruten i
hovedkirka i Røsvik, i kapellet i Mørsvik og i Rørstad kirke to ganger pr år. I tillegg har vi
lagt noen gudstjenester til Helland, Kvarv, Hestvik og på Straumen.
Kirkesøkningen har vært lavere de senere år. Til sammenligning var det over 1000 flere
personer som møtte gjennom året til gudstjeneste for ti år siden, enn i 2009. Tidligere var det
helt spesielle forhold som skulle tilsi at en gudstjeneste ikke ble gjennomført. I 2009 var det to
gudstjenester i Røsvik som ble avlyst på grunn av at ingen møtte opp. Når vi har gudstjeneste
på Straumen uten å ha noe ”ekstra” å tilby har det enkelte ganger vært svært få deltakere.
Også på Kvarv og på Helland har det noen ganger vært få frammøtte, men ingen av disse
gudstjenestene har blitt avlyst.
Fra statistikken kan vi nevne at vi hadde 5 vigsler i Røsvik kirke. Vi hadde 24 døpte, som er
noen fler enn året før. Derav kom 13 fra andre steder enn innad i kommunen. 19 konfirmanter
ble konfirmert våren 2009. Og det var det 31 begravelser foretatt i Røsvik, Helland og
Mørsvik. Det er like mange som året før. 3 personer meldte seg ut i forbindelse med valget.

Betraktninger til årsmeldingen fra soknepresten
Etter å ha vært prestevikar i Sørfold i tre år, og nå er blitt ansatt som sokneprest, er det
naturlig for meg å gi noen kommentarer til det åndelige livet i soknet og det vi har av
gudstjenester og kirkelige handlinger.
De kirkelige handlingene går sin gang, mange døper sine barn, de fleste barn som blir født i
Sørfold, blir også døpt. Vi har også den situasjonen at rundt 50 % av de som blir døpt hos oss,
ikke bor i Sørfold sokn. Mange ”kommer hjem” og får sine barn døpt. Dette vitner om en
sterk tilhørighet til kommunen. De fleste ungdommer som går i 9.klasse blir konfirmert. I
konfirmantåret 2009/2010 har vi ikke konfirmanter i Mørsvikbotn.
I 2009 hadde vi ikke mange vielser, men noen er det som ønsker å inngå ekteskap i kirka, og
her er det også slik at endel av dem som gifter seg, ikke bor i kommunen.
Ved de aller fleste dødsfall avholdes det en kirkelig begravelse. Og begravelsene er de
samlingene som samler flest mennesker i kirkene våre.
Alt dette vitner om at kirka har en viktig plass, og er en viktig aktør, både i samfunnet og i
den enkeltes liv.
Det blir derfor et lite antiklimaks at deltakelsen på gudstjenestene er så vidt liten som den er.
I 2009 var det 3 eller 4 gudstjenester hvor det ikke kom andre enn kirketjener, organist og
prest, alle disse var tillyste gudstjenester i Røsvik kirke. På gudstjenester der det ikke er dåp,
eller at noen er spesielt invitert, er oppslutningen liten.
Som ny sokneprest tenker jeg mye på hvorfor det er slik.
Er det for mange gudstjenester? Er gudstjenesten ”gått ut på dato”? Skal vi samles på andre
steder, hadde det kommet flere om vi hadde hatt kirke på Straumen? Er det gudstjenestens
form som er problemet? Er det feil dag og tid? Blir den godt nok kunngjort?
Vi har gudstjenester på ulike tidspunkter på søndagen, kl.11.00, 16.00 og 18.00, men
oppslutningen er ikke merkbart større på noen av tidspunktene.
Skal vi prøve andre måter å samles på, skal vi prøve andre dager?
Jeg ønsker gjerne å få til en dialog om gudstjenesten og dens plass, jeg ønsker å høre hva
folket i Sørfold har behov for, ønsker seg og vil ha.
Jeg opplever at gudstroen er sterk blant folk, og det at folk ikke kommer til gudstjeneste, er
ikke et uttrykk for at de ikke bryr seg om Gud, eller at de ikke tror.
Likevel kommer ikke folk til gudstjenesten, og jeg blir noen ganger fristet til å spørre om det
er behov for gudstjenester.
Gudstjenesten er menighetens hovedsamling. Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for
alle kristne. Den er stedet der de kristne kommer sammen som en menighet, et fellesskap av
mennesker som deler troen på Gud. Gudstjeneste feires der folk bor, i den lokale kirken. Dit
kommer de med sine liv i glede og i sorg. De kommer for å døpe sine barn og for å få del i et
kristent fellesskap, for å tilbe Gud, i sanger, bønner og tekster. De kommer for å feire
nattverd, som gir syndstilgivelse og styrke til å leve som kristen.
Dette fellesskapet trenger vi. Vi har behov for å møtes, vi trenger å se at vi er flere som tror,
vi trenger å være sammen i bønn og lovsang, og det ligger mye styrke i fellesskapet.
For oss som forbereder gudstjenesten er det ikke motiverende å oppleve at ingen vil ta del i
dette fellesskapet.
La oss derfor sammen gjøre noe med gudstjenesten, slik at den kan bli levende og god for oss
alle.

Guri-Lise Stavrum

