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Generelt
Året 2010 har vært et med en sokneprest under utdanning og et år uten de helt store
aktivitetene. Året ble avsluttet med en ordinasjon av Guri Lise Stavrum i Røsvik kirke. En
ordinasjon er en stor begivenhet i menigheten og Eldrerådet hadde satt opp kirkebuss i
anledning dagen. Mange deltok både i kirka og på Rådhuset hvor det var en ekstra hyggelig
kirkekaffestund etterpå.
Gjennom året har det blitt arbeidet med jubileet på Rørstad i 2011. Det er en komite valgt av
menighetsrådet som står for dette, og det er igangsatt et arbeid med å skrive en bok om
Rørstad og kirka der. Denne boken finansieres utenfor fellesrådets økonomiske ramme.

1.Økonomi
Driftsregnskapet
Det økonomiske tilskuddet fra kommunen var for året 2010 på kr 2. 629.000.
Regnskapet som nå er i ferd med å avsluttes ser ut for å gå med et underskudd på hele 89384,Årsaken til dette er to store uforutsette utgifter som det ikke var budsjettert for, samt høy
strømpris. De to store utbetalingene tilhører kirkegårdsdriften. Det største utlegget er på
traktoren. I begynnelsen av juni ble traktoren stående med en omfattende maskinskade. Og
reparasjonen, som tok flere måneder fordi vi ventet på deler, kom på hele 116818,- inkl mva,
og samme traktor hadde en tilsvarende reparasjon i fjor sommer til tett på kr 50000,- inkl
mva. Dette betyr kanskje at det er tid for å tenke at denne maskinen er klar for utskiftning?
Kirkegårdsdriften har også gitt oss en ekstra utgift idet et gammelt senkeapparat i Røsvik, som
det nå ikke lengre finns deler til, og som sviktet sist sommer. Det ble nødvendig å kjøpe et
nytt. Denne utgiften er på vel 42000,- Disse to store utgiftene kom inn på foråret, og det
resulterte i at kirkevergen satte i verk innkjøpsstopp på alt utstyr til kirker og kirkegårder
resten av åre . I tillegg sviktet den gamle vannpumpen i vannkummen på Helland kirkegård.
Også den er det ikke lengre mulig å få deler til og vi så oss nødt til å kjøpe inn en ny. Denne
kom på 6500,- merverdiavgiften inkludert.
Når det gjelder strømforbruket er det omtrent samme forbruk på kirkekontoret på Straumen og
i Mørsvikbotn kapell som tidligere. På grunn av vedlikeholdet på Rørstad kirke er det noe
høyere der. På kirkegårdene på Helland og Røsvik samt i Røsvik kirke er forbruket høyere
enn tidligere, samtidig med at prisene siste året har vært svært høyt. Det betyr at det er et stort
gap mellom budsjettert strømforbruk og reelt forbruk. Til sammen utgjør det i kroner – 72926,
hvorav kirkebyggene utgjør hele 54412,- Årsakene er mange begravelser gjennom vinteren,
med tineapparat på kirkegårdene gjennom mange døgn og mye oppvarming i kalde kirkebygg.

Investeringsregnskapet
Det ble i høst bevilget nye investeringsmidler til arbeid med Rørstad kirke. Beløpet som ble
bevilget er på kr 250000. Det er ikke fakturer noe på oss før nyttår, og vil bli belastet i 2011.

2. Menighetsråd - Fellesråd
I Sørfold har vi i mange år laget en årsmelding for både menighetsrådets - og fellesrådet
arbeidsområde. Så også i år. Mye av årsaken det dette er at det menighetsrådet også funger
som fellesråd og behandler saker som fellesråd. Når gruppa trer sammen som fellesråd blir
den supplert med kommunens valgte representant som for inneværende periode er ordfører
Lars Evjenth. Leder av menighetsrådet er Anny Carlsen, med Janne M. Bjørknes som
nestleder. Gjennom dette året har Janne Bjørknes hatt funksjonen som leder for fellesrådet,
med Mikal Arntzen som nestleder. Rådet har for øvrig bestått av Lisbeth Eidissen, Erling
Horndal, Kari Mette N. Johnsen samt sokneprest Guri Lise Stavrum. Det ble avviklet 6 møter
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i menighetsråd og 6 fellesrådsmøter. I enkelte saker trer enkelte personer fra rådet sammen
som arbeidsutvalg. Dette utvalget hatt 3 møter i 2010. I saker som gjelder ansettelser m.m trer
en gruppe sammen som administrasjonsutvalg og der har det vært avholdt 2 møter.

3. Bemanning
Virksomheten fikk en ny arbeidstaker i 2010. Fra 1. mai var Raymond Osbakk i arbeid på
kirkegårdene våre. Stillingen er en 80% stilling og han arbeider sammen med Jan Wiik, og
med hovedvekt på Helland kirkegård. Virksomheten har nå totalt 4,98 stillinger som
fellesrådet er arbeidsgiver for. Det er ellers ingen endringer i staben og de ansatte er; organist
Piotr Repnik som har en 80 % stilling som kirkemusiker. Steinar Johansen er kirketjener og
kirkegårdsarbeider i 1/3 stilling med arbeidssted i Mørsvikbotn. Jan Wiik har samme type
stilling med en stillingsstørrelse på 100% og dekker sørsiden av kommunen. Ingrid Santi, har
en 50 % stilling som diakoniarbeider. Der står fremdeles en halv stilling som diakoniarbeider
vakant. Mariann Strømdal er kirkeverge og menighetssekretær i henholdsvis 75% og 25%
stilling. Sokneprest Guri Lise Stavrum fungert som sokneprest gjennom dette året og
underveis har hun fullført utdanningen som prest. Hun avsluttet med bestått eksamen i
desember 2010.

4. Kirker
Røsvik kirke; Det er ikke gjort spesielle vedlikeholdsarbeider med kirka i Røsvik. Det er
inngått en avtale med Sørfold kommune om at vi skal gå i gang med et arbeid for å kartlegge
hva som trengs å bli gjort i et større vedlikehold framover. Det har vært noen problemer med
overrislingsanlegget i kirka og det skal skiftes ut noen deler i selve sentralen.
Varmtvannstanken på barndomssakristi kollapset sist vinter og er byttet nå ut.
Rørstad kirke; I sommer var det innbrudd i Rørstad kirke, saken ble anmeldt, men ingen ble
anholdt. Hoveddøren er skadd og er nå tatt ned for å repareres etter å ha vært boltet fast i
vinter. Det var ellers ingen skader i kirka. Når det gjelder Rørstad kirke fikk Sørfold menighet
tildelt nye midler, kr 250000 fra Sørfold kommune til vedlikehold. Det er arbeidet med
vinduer og hoveddør samt pynteprofiler og lister i et verksted på Rognan gjennom vinteren.
Gudstjenestene på Rørstad har tatt seg opp rent besøksmessig og folk er generelt opptatt av at
kirka blir tatt vare på.
Helland Kapell; Som det også var nevnt i forrige årsmelding er det behov for et nytt
instrument i kapellet. Dette er en sak som fellesrådet må arbeide videre med.
Mørsvikbotn kapell; Det er lagt nytt gulv i koret, og et nytt belegg i kjøkkenet. Ved
overgangen til nyåret er det også satt inn overskap på kjøkkenet/sakristiet. Vannet frøs sist
vinter, men vi fikk ingen skader på rørene. Tilgangen til røropplegget er under bygget og
vanskelig tilgjengelig. Gulvet i gangen ble tatt opp i sist sommer og det er nå etterisolert
ekstra rundt røropplegget

5. Kirkegårder
Kirkegårdene i Sørfold holdes godt i stand. Pårørende og besøkende på kirkegårdene gir gode
tilbakemeldinger med få unntak. Når vi nå har fått en ekstra person knyttet opp mot
kirkegårdene ser vi også at vi har muligheter til å få gjort en del ekstra vedlikehold med
grøfter og gjerder samt skoging omkring kirkegårdene. Det er kanskje nå mulig å få gjort noe
mer på kirkegården på Rørstad framover.
Det som skapte de store problemene for oss med hensyn til arbeidet på kirkegårdene sist år
var en maskinskade på traktoren, det tok mesteparten av sommeren og høsten før vi fikk den
på plass igjen, og mye av vedlikeholdsarbeidet måtte gjøres med spade og trillebår. Dette
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forsinket arbeidet mye. Kommunen kjøpet sist høst en mindre gravemaskin som vi kan bruke
til å åpne gravene med. Denne maskinen er en hendig størrelse til å bruke til graver som ligger
inne mellom gravminnene. Til Røsvik kirkegård ble det kjøpt inn et nytt senkeapparat og til
Helland kirkegård måtte vi gå til innkjøp av en ny vannforsyningspumpe. En stor utfordring
har vært å få gjennomført graving i Mørsvikbotn etter at Jan Jensen ikke lengre har mulighet
til å hjelpe oss.

6. Diakoni
Dette året har vært veldig likt det forrige, med diakoniarbeider i 50 %. Vi har som tidligere
vært rundt om i hele kommunen, på alle institusjonene med både gudstjenester, andakter og
små tilstelninger. De små tilstelningene har vært i form av sangstunder, blant annet på
Elvheim Bokollektiv med Odd Sørfjord og hans trekkspill, i Røsvik har barnekoret vært og
sunget på Sørfold Sykehjem. På Straumen har vi en veldig aktiv forening, Eldres Venner, som
er styrt av diakoniarbeider. Den foreningen er selvdrevet når det gjelder finansiering gjennom
blant annet åresalg på tilstelningene. Det er 1 – 2 tilstelninger pr mnd., med bytte på
Strandmyra omsorgsbolig og Sørfold Eldresenter. Veldig stor deltakelse på dette.
I tillegg har vi hatt Fredagstreffet gående hele året, bortsett fra 5 uker på sommeren når
diakoniarbeider har hatt ferie. Besøkstallene er veldig varierende, årsakene er mange, men
gjestene blir dårligere til beins. I tillegg er det vanskelig og matche tilbudet Kommunen har på
Bakeriet, hvor de har buss som henter gjestene, det er også masse underholdning.
Når det gjelder Vaffelhjørnet har vi dette året også hatt Småbarnstreffet med enda større
variende besøkstall og som har endt opp i mange torsdager uten gjester. Kommunen har
startet tilbud til denne gruppen også, og har i tillegg valgt torsdager som møtedag i
inneværende år (2011).
Diakoniarbeider var sammen med presten som støttespiller, om konfirmantundervisningen.
Det blei servert mat til konfirmantene hver gang når vi møttes på Vaffelhjørnet. Veldig
koselige stunder. Vi har også hatt lørdagstreff for konfirmanter i kirka hvor de blant annet har
blitt tatt hånd om med mat etc.
Det har i tillegg vært en del kirkekaffer/gjestebud hvor både privatpersoner, diakoniarbeider
og konfirmanter har deltatt, både på gudstjenester og pipekonserter. I tilknytning til
gudstjenestene er det mange andre sammenkomster som har mere tradisjonell karakter, som
Bibelutdeling og Kirkebokutdeling.
Det foregår også en del hentetjenste til blant annet gudstjenester, andakter og tilstelninger på
institusjoner. Dette er spesielt rettet mot personer som har problemer med å komme seg dit
ved egen hjelp. Vi driver også hele året og besøker personer både på institusjoner og i
hjemmene, spesielt folk som er syke.

7. Undervisning
Konfirmasjonshandling var det bare i Røsvik kirke dette året. Men høsten 2010 startet en
gruppe på 5 konfirmanter sin undervisning i nordkommunen. I den sørlige delen av
kommunen har vi vinteren 2010/2011 det minste kullet som noen gang har vært. Det deltar en
elev fra Røsvik, og ni fra Straumenområdet. Det er svært små elevkull i skolen, og i tillegg er
andre trosretninger representert i årskullet. Også i 2010 deltok vi på Hamarøynatta, og
konfirmantene deltok i fasteaksjonen i mars. Fjorårets fasteaksjon innbrakte kr 13530,Menighetsrådet gir kommunens fireåringer en kirkebok i gave. I 2010 var det 24 fireåringer
som fikk innbydelse til å komme i en gudstjeneste å motta boken. Vi har hatt utdeling av
kirkebok om våren og bibelen til alle femteklasseelevene i kommunen, på høsten.
Soknepresten ønsket å bytte på dette, idet vi ser at mange av fireåringene som får innbydelsen
4

på nyåret nettopp har hatt treårsdag i november – desember året før. De er derfor langt unna
fireårsdagen og derfor er høsten en bedre tid for å nå fireåringene.
Femteklassingene er i samme årskull enten det er høst eller vår, og vi delte derfor ikke ut
bibler sist høst, men i stedet startet nyåret 2011 med det. Så er vi i rute med utdelingen av
fireårsboka fra høsten 2011.

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.
Organist er også med å spiller under forskjellige arrangementer: treff for 50-års konfirmanter,
tårnagenthelg, juletrefest, konserter og ved besøk i kirke av skole og barnehage. I høst var
organist og sokneprest deltakere på babysangkurs i Bodø og det er planer om å starte
babysang i vår menighet.
Det var planlagt en musikkaften i Mørsvikbotn men p.g.a sykemelding fra en av de
medvirkende ble den avlyst. Vi håper å sette opp denne musikkaftenen så snart som mulig.
Vi har et barnekor i vår menighet som øver enten i Røsvik kirke eller på Røsvik skole
(spesielt i vintermåneder). Barnekoret med sitt varierte repertoar deltok på en minikonsert på
Sørfold sykehjem, på ordinasjonsgudstjenesten og på Julaften.
Det er fortsatt et godt samarbeid med lokale musikalske krefter. Vi fikk høre Foldklang under
lysmessen og i en julekonsert sammen med Straumen skole- og ungdomskorps, Sangkoret
Sangria hadde egen julekonsert og Ensemble Ylajali fra Bodø var i Røsvik kirke i april.
Nordbygda skolekorps deltok på lysmesse i Mørsvikbotn kapell.
Det var en rekke “pipekonserter” med mange artister som bidro til å samle penger til
restaurering av orgel i kirken. Vi har nå samlet inn til sammen 35523,- Artistene som bidro til
dette gode resultatet har vært: Ragnhild Hansen, Ole Anders Seines, Ralph Creedy i februar;
Edgar Hansen i juli og Tonje Braaten med Les Guitarres i november. Organist Piotr Repnik
deltok også i de to første arrangementene.

9. Annet menighetsarbeid
Menighetsbladet kom ut i kun ett nummer i 2010. Menighetens holder fremdeles kontakt med
Normisjon gjennom et misjonsprosjekt. Det er knyttet opp mot et skoleprosjekt i Equador. Det
er en skole som gir grunnutdanning til indianerbarn opp til 8. klasse.

10. Gudstjenester og kirkelige handlinger.
Fra statistikken for 2010 kan vi se at vi har hatt 56 gudstjenester gjennom året og at 3062
personer deltok på disse. Gudstjenestene er fordelt på Røsvik kirke, kapellet i Mørsvik og i
Rørstad kirke. Sistnevnte har gudstjeneste bare to ganger pr år. I tillegg har det vært
gudstjenester på Helland, Kvarv, Hestvik og på Straumen, ikke alle like mye besøkt.
Statistikk kan brukes til så mangt, men det gir aldri et helt bilde. Vi har hatt mange mennesker
innom kirka i forbindelse med begravelser og vigsler. Skolebesøk har vi hatt fra Røsvik skole
og skolegudstjenestene samler mange. Det avholdes skolegudstjenester i Mørsvik for barn fra
Mørsvik – og Leirfjorden skole, og i Røsvik for Røsvik skole. Disse to gudstjenestene er til
jul. Straumen skole ønsker gudstjeneste til påske og den avholdes i Rådhussalen.
Fra statistikken kan også nevne at vi hadde hele 8 vigsler. Vi hadde 20 døpte, derav kom 10
fra andre steder enn innad i kommunen. Og det var hele 36 begravelser foretatt i Røsvik,
Helland og Mørsvik. 3 personer meldte seg ut av DNK.
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Årsmelding for 2010 fra soknepresten
2010 har vært mitt første år som sokneprest i Sørfold. Det har vært et travelt og
begivenhetsrikt år. Siden jeg også har vært student ved siden av å gjøre prestetjeneste, har det
til tider vært både krevende og travelt.
For menigheten har det også vært en utfordring at presten har vært så mye borte fra
menigheten, og jeg er derfor svært takknemlig for at alle har vist forståelse og overbærenhet,
slik at jeg fikk mulighet til å fullføre utdannelsen og gjøre meg kvalifisert til å gjøre
prestetjeneste.
Når det hele ble kronet med en fantastisk ordinasjonsdag 19.desember i Røsvik kirke, med
påfølgende feiring i Rådhussalen, er alt slitet glemt, og det er hovedsakelig glede som er
fremtredende når jeg oppsummerer året 2010.
Jeg vil også benytte årsmeldingen til å takke for den varmen som har strømmet mot meg og
min familie, og for den flotte måten folket i Sørfold har tatt imot meg på. Jeg er blitt møtt med
åpenhet, godhet og raushet.
Året var som sagt preget av at jeg var mye borte fra menigheten. Hele april var jeg i praksis i
Bergen, og hele oktober var jeg i praksis i Saltstraumen. I oktober var vi likevel så heldige at
vi fikk en student til Sørfold, slik at vi hadde vikar denne perioden. De øvrige ukene jeg har
vært borte, har vi hatt vikarer fra Fauske.
Når det gjelder menighetslivet, går gudstjenester og kirkelige handlinger sin gang. Fortsatt er
det slik at de fleste barn som blir født, også blir døpt, noe som er veldig gledelig. Tradisjonen
med dåp sitter dypt i folket, og mange gir også uttrykk for at det ligger mye trygghet i dåpen,
og de gjør i allefall ikke noe galt når de lar sine barn bli døpt. I 2010 hadde vi for første gang
ikke konfirmasjon i Mørsvikbotn, men i Røsvik ble 13 konfirmanter konfirmert. I tillegg ble
en konfirmert i Sjona.
Oppslutningen om gudstjenestene er ikke stor. Når det ikke er dåp i gudstjenesten, kan vi
risikere at ingen kommer til gudstjeneste. Dette gjelder særlig Røsvik. I Mørsvikbotn har vi
fortsatt en fast menighet, men også her går antallet deltakere på gudstjenesten ned, og også
her opplevde vi en gudstjeneste uten noen til stede siste år. Heldigvis er det ikke så ofte vi
opplever dette, men det setter likevel i gang tanker om hvor, når og hvor ofte vi skal ha
gudstjenester på de ulike stedene. Frammøtet på gudstjenestene er forholdsvis større på de
stedene der det bor minst folk, noe som er et tankekors. Et annet tankekors er også at der det
bor flest mennesker, der har vi ikke kirke. Tidligere ble det jobbet for å få et gudshus på
Straumen, men akkurat nå er dette ingen sak. Avstanden til nærmeste kirke, som er Fauske, er
heller ikke avskrekkende stor, det er faktisk mindre avstand fra Straumen til Fauske kirke enn
Røsvik. Så lenge kirkesøkningen er så liten som den er, må man ikke overraskes over om det i
fremtiden blir snakk om mer samarbeid ”over grensene” mot Fauske.
En av våre biskoper har den siste tiden snakket om viktigheten av å ta tilbake søndagen som
gudstjenestedag. Dersom kirka skal opprettholde sitt tilbud til menighetene, så må
menighetene ta tilbudet i bruk, og vise at det er behov for det. I Sørfold er det er opplagt
behov, mange gir til kjenne ei sterk gudstro, og mange setter pris på det arbeidet kirka gjør og
gir. Jeg har ingen tanker om at det ikke skal gis et kirkelig tilbud til folket i Sørfold, bare et
stort ønske om at flere skulle få del i, og ta del i det kristne fellesskapet, som gir tilgivelse,
oppreisning og mot til å leve videre sammen med ham som gir den trette kraft, og den som
ingen krefter har, gir han stor styrke.
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