Generelt
Året 2011 har vært et stort jubileumsår. Rørstad kirke ble feiret gjennom sommeren fra mai
og ut juli, mens Mørsvikbotn kapell fikk sin markering i oktober. 2011 var også et valgår, og
det innebærer mye arbeid både for menighetens ansatte, men også for rådsmedlemmene.

1.Økonomi
Driftsregnskapet
Det økonomiske tilskuddet fra kommunen for året 2011 var på kr 2. 281.000. I tillegg søkte
menighetsrådet kommunen, og fikk et tilskudd på kr 40.000, til markering av Rørstad kirke.
Regnskapet som nå er i ferd med å avsluttes ser ut for å gå med et underskudd på kr 67289,Dette er negativt for virksomheten, i og med at vi må ta fra budsjettåret 2012 for å dekke opp
underskuddet. Det betyr at det blir mindre midler å arbeide med i inneværende år.
Det er ikke noen enkelt årsak som ligger til grunn for underskuddet, men de totale utgiftene
har blitt høyere enn budsjettert. Blant annet kan nevnes; Strømutgiftene ble høyere enn
budsjettert. Det gjelder både kirkegårder og kirkeområde. Tilsammen utgjør det kr 32643 over
budsjettet. Lønnsøkningen ble også langt større enn hva forventet. Lønnspostene viser en
negativ saldo på til sammen omkring kr 37.000. Reiseutgiftene for menighetsråd og fellesråd
økte mer enn forventet på grunn av jubileet og valget. Når det var vanskelig å stramme inn
noe ekstra i høstmånedene var det på grunn av en del større utbetalinger på vedlikeholdssiden
på foråret. De ekstra kostnadene som vi ikke kunne unngå på høsthalvåret medvirket derfor til
de negative saldoene. Vi har små beløp til vedlikeholdspostene, og det skal ikke så mye til før
vi får negative tall når uventede ting skjer. De ekstra midlene som ble brukt var i tilknytning
til både kapellet og kirkegård på Helland, Røsvik kirke, både inne i kirka og området rundt.
Videre var det ekstra kostnader på frakt ut til Rørstad kirke også i 2011 som ble belastet
vedlikeholdsbudsjettet og ikke investeringsbudsjettet. Dette var i henhold til tidligere inngått
avtale. Også Mørsvikbotn kirkegård og kapell ble det utført noe vedlikehold på. Se for øvrig
under de enkelte postene kirker og kirkegårder for utfyllende informasjon.
Investeringsregnskapet
Investeringsmidlene som var bevilget i 2010 til arbeid med Rørstad kirke var på kr 250000.
Arbeidet på kirka ble sluttført i juli 2011 og utført i henhold til tidligere skriftlig avtale. Været
var vanskelig på vår/forsommeren og arbeidet tok lengre tid enn beregnet.

2. Menighetsråd - Fellesråd
Tidligere var menighetsrådet og fellesrådets valgte leder en og samme person. De senere
årene har vervene vært delt på to personer. Arbeidsmengden øker og da kan det være greit å
fordele arbeidet på fler. Gjennom hele 2011 har menighetsrådets leder vært Anny Carlsen fra
Hestvik, etter at hun også ble gjenvalgt i høst. Leder av fellesrådet har derimot skiftet ved
valget. Janne Bjørknes fra Kines var leder fram til utgangen av november, etter dette overtok
Mikal Arntzen fra Engan. Han posisjon i fellesrådet gjennom 2011 var som nestleder. Han ble
gjenvalgt ved valget i september. Sokneprest Guri Lise Stavrum er medlem i begge rådene.
Rådene har for øvrig bestått av Lisbeth Eidissen, Røsvik, Erling Horndal, Mørsvik, Kari
Mette N. Johnsen, Straumen. Vararepresentantene Jøran Danielsen, Mørsvik, Kari Ann
Reinvik, Elvkroken, Edith Karlsen, Mørsvik, Torild Linde, Evjen og Hilde Fagerbakk Larsen,
Straumen. Når rådet trer sammen som fellesråd tiltrer også kommunens representant, som hos
oss har vært ordfører Lars Evjenth. Han ble gjenvalgt som representant til fellesrådet av
kommunestyret høsten 2011. Varaordfører Karin Bakken har vært kommunens
vararepresentant til rådet, mens nåværende varaordfører Anne Lise E. Lillegård ble valgt til
denne funksjonen høsten 2011.

Etter valget på menighetsråd i september er følgende representanter skiftet ut etter at de ikke
stilte til gjenvalg; Janne Bjørknes, Erling Horndal og Kari Mette N. Johnsen. Lisbeth Eidissen
ble gjenvalgt i det nye rådet og de øvrige medlemmene etter valget er Unni Storhaug,
Straumen, Stig Elvebakk, Røsvik og Oddbjørn Jonassen, Djupvik. Vararepresentantene er i
rekkefølge; Torild Linde, Evjen, Ann Kristin Megård, Megården, Kari Ann Reinvik,
Elvkroken, Ingvill Hansen, Straumen og Einar Erichsen, Straumen
Det ble avviklet 7 møter i menighetsråd og 6 fellesrådsmøter. Arbeidsutvalget har hatt to
møter, jubileumskomiteen hadde fem møter og i tillegg var nominasjonskomiteen i sving over
en periode våren 2011, og avviklet tre møter. Etter valget sist høst har rådet medlemmer fått
både intern og ekstern opplæring.

3. Bemanning
Virksomheten har seks ansatte under fellesrådet. Vår organist Piotr Repnik er ansatt i 80 %
stilling. Diakoniarbeider Ingrid Santi har en 50 % stilling. Den andre halve stillingen har stått
vakant i et par år. Kirkegårdene i den sørlige delen av kommunen er betjent av Jan Wiik med
60 % stilling og Raymond Osbakk i 80 % stilling. Steinar Johansen har ansvar for kirkegården
i Mørsvik og deler sin stilling på 33.33% med arbeid som kirketjener i Mørsvikbotn kapell.
Jan Wiik er også kirketjener i sørkommunen og den stillingen utgjør 40 %.
Mariann Strømdal er kirkeverge og menighetssekretær i henholdsvis 75% og 25% stilling.
Virksomheten har nå totalt 4,93 årsverk som fellesrådet er arbeidsgiver for, hvorav en halv
stilling står vakant. Sokneprest Guri Lise Stavrum er ansatt av Sør Hålogaland bispedømme i
hel stilling med hovedarbeidssted i Sørfold menighet.

4. Kirker
Røsvik kirke; Det er ikke gjort noen større vedlikeholdsarbeider med kirka i Røsvik. Det har
vi ikke midler til, men vi har nå planer om et større vedlikehold som vil bli finansiert av
investeringsmidler. Det var imidlertid enkelte vedlikeholdsarbeider som ikke kan utsettes,
men som må tas tak i umiddelbart. Til eksempel kan nevnes at sprinkelanlegget kollapset i
jule - og nyttårshelgen 2010/2011, og kostnadene som kom ved reparasjonen ble fakturert i
januar 2011. Videre ble det nødvendig å skifte ut motoren i luftfukteren. Dette er også et
kostbart vedlikehold, både delene og ikke minst arbeidstimer på håndtverker. Den bærbare
mikrofonen i kirka takket for seg og det ble investert i en ny.
Helland Kapell; Noe av det som har gitt oss et underskudd i regnskapet i år er knyttet opp
mot Helland kapell og kirkegård. Vannpumpa i kapellet streiket for godt på vårhalvåret, og
måtte byttes ut. Den nye hadde en annen form enn den gamle, slik at det ble noen ekstra
utgifter til røranlegget og til arbeid av elektriker, i tillegg til kostnaden på pumpa.
Vi hadde gjennom året et par innbrudd i verkstedet på Helland, som førte til at mye av
verktøyet forsvant. I tillegg til en god del mindre verktøy forsvant også høytrykkspyleren.
Denne ble erstattet med en ny, samt at kirkegårdsarbeiderne kjøpte inn materialer for sikring
av både vinduer og dører, i håp om at vi får ha verktøyet i fred. Innbruddene ble anmeldt.
Fellesrådet besluttet å gå til innkjøp av et Elpiano, fordi orgelet i kapellet var begynt å streike.
Det ville være svært negativt om det kollapset midt under en begravelse. Som dette ikke var
nok så takket den mangeårige støvsugeren for seg, og vi ble nødt å få en ny.
Mørsvikbotn kapell; I 2011 ble det satt inn nye skap på sakristiet. Kapellet ble skrapet og
malt litt på høstparten. Varmekabelen i trappa fungerer ikke lengre, og det må vurderes hva
som skal gjøres med denne. Vinduene er også svært trekkfulle og mange steder er råte i ferd
med å overta. I 2012 skal vi ha en gjennomgang av bygget. I oktober 2011 var det 50 år siden
kapellet ble vigslet, og i den anledning var det en markering i der, og det ble duket til fest i
skolens gymsal. Biskop Jørgensen og prost Finnbakk deltok i arrangementet. En overraskelse
var det, at det var midler «på bok» fra det gamle Nordre Sørfold diakoniutvalg, og disse ble

brukt til kjøp av snitter til arrangementet på skolen. Kontoen er nå avsluttet, og resten av
midlene ble gitt som en gave til kapellet på kr 2000,- En overraskelse var det også at
Mørsvikvatn velforening møtte på arrangementet og ga en gave på kr 1150,- som skal brukes
til kapellet. Biskopen tok til ordet for å få endret navnet fra kapell til kirke. Kirkevergen vil
sørge for at formalitetene blir i orden, men allerede nå har flere begynt å bruke ordet kirke i
stedet for kapell.
Rørstad kirke; Kirka på Rørstad er en uvurdelig skatt i kommunen, og det vil alltid være
sterke bånd knyttet opp mot kirka som har fulgt oss i sorg og glede gjennom så mange år.
Kirka er ikke lengre vår hovedkirke, men fordi den har så lang en historie i vår menighet, er
det mye følelser knyttet opp mot bygget. Mange har tanker om bruk og vedlikehold av kirka,
ut fra sitt ståsted. Vi fikk investeringsmidler fra kommunen, og vi har brukt tilsammen vel
500.000 til den foreløpige restaurering, men mye gjenstår. Vi håper at vi kan få midler fra
kulturminnefondet, og andre instanser. Det er svært kostbart å restaurere slike store og gamle
bygg. Spesielt haster det å få gjort noe med tårnet, og deretter må vinduene tas. Det er et krav
fra riksantikvaren om å ta vare på gamle kirkebygg, men det følger ikke midler med kravet.
Jubileet for Rørstad kirke; Vi kan kanskje kalle markeringen av Rørstad kirke for en
suksess, i alle fall ble tilbakemeldingene gode. Både fra de som deltok som inviterte gjester,
fra de mange som fant veien til Rørstad denne sommeren, og fra de som var deltok som
medarrangører. Det var historisk vandring, konsert, markeder, m.m, men først og fremst fra
det en stor jubileumsgudstjeneste hvor både biskop, prost og tidligere prest deltok, samt
gjester fra Nordfold og Kjerringøy. Fra Sørfold deltok også sangkoret Foldklang på
gudstjenesten. Gudstjenestesøndag nummer to opprant med det samme gode været som de
foregående jubileumsmarkeringene. Etter gudstjenesten var det trekking av jubileumslotteri
og en auksjon som vakte stor munterhet. Personer med tilknytning til Rørstad sørget for
bespisning disse dagene og kafeen på skolehuset var med på å gjøre arrangementene til den
suksessen som det ble. Menighetsbladet har flere artikler og bilder fra arrangementene.
Kostnadsmessig gikk jubileet med et lite overskudd. I tillegg må det nevnes at gaver og
ofringer gitt av organisasjoner, private og andre grupperinger har gitt oss et beløp på totalt kr
46.631. Derav boka om Rørstad på kr 13548,-, og loddsalget på kr 16.867

5. Kirkegårder
Kirkegårdene i Sørfold holdes godt i stand. Pårørende og besøkende på kirkegårdene gir gode
tilbakemeldinger med få unntak. Vi har nå fått en minigraver til arbeidet på kirkegården. Vi
har imidlertid ikke muligheter til å frakte den selv, og er avhengig av at kommunens
uteseksjon har tid til å frakte maskinen til Helland (og Røsvik) når det trengs. Vårvinteren
2011 var det tider hvor vi måtte leie hjelp hos Sørfold Kraftlag til frakt. Det blir straks en
ekstra kostnad, så vi må arbeide for å kunne få en liten lastebil til frakting av maskinen. Fordi
den er så enkel å frakte har vi har brukt den et par ganger i Mørsvikbotn. Det sparer vi utrolig
mye midler på.
Helland; Vi fikk jordfeil på en gammel kabel på kirkegården senhøstes, og dermed manglet
vi strøm til gravtiner. Dette var noe vi ikke kunne utsette utbedringen av, selv om vi hadde
brukt mesteparten av midlene vi hadde tilgjengelig. For å spare noe ligger kabelen oppe på
bakken, og vi skal selv grave den ned ved siden av den gamle kabelen, straks telen går i jorda.
Av annet arbeid kan nevnes at vi har i felt noe skog på oversiden av kapellet.
Mørsvikbotn; Også i tilknytning til kirkegården i Mørsvik oppsto en jordfeil, denne medførte
at besøkende fikk el- støt ved berøring av blant annet vanntilgangen på kirkegården. Dette var
også klart noe som måtte forbedres. Samtidig hadde høstmørket satt inn, og det ble det klart at
lampene på kirkegården var mørke, Det var feil også på en sensor. Dette ble rettet på.
Røsvik; Ved kirka var det en større lekkasje ved inntaket, som kommunen oppdaget ved at
det forsvant mye vann fra vannkilden deres. Det måtte graves helt inn til kirkemuren, og det
ble selvfølgelig en uforutsett kostnad med å gjøre i stand området etterpå. I tillegg med å fylle

opp med grus spanderte vi på oss å asfaltere området slik som det er gjort tidligere. Området
er i forkant av rullestolrampen og det krever av underlaget er jevnt.
Rørstad; Det ble gjort en avtale med en ny grunneier om klipping av området rundt kirka, og
det var gode tilbakemeldinger fra folk. Når det gjelder den gamle kirkegården vil vi starte et
registreringsarbeid inneværende år.

6. Diakoni
Året 2011 har vært preget av de samme tilbudene som tidligere år. Det er besøk på
institusjoner som består av både andakter og tilstelninger som kaffestunder og sang. Når det
gjelder andaktene har vi i tillegg til nattverd og preik også lagt vekt på det sosiale. Blant
annet stopper vi opp for å ta en prat med beboerne på institusjonene. Vi er også behjelpelig
med å få hjemmeboende eldre til disse stundene.
På Vaffelhjørnet er det nå bare Fredagstreffet som foregår ukentlig. Tallet på gjester har dalt i
løpet av de siste par årene, og vi vurderte kraftig å stoppe hele tilbudet, men etter å ha fått
signaler om at det var savnet startet vi opp igjen i september. Dette resulterte i større
deltagelse, noe som kanskje er knyttet til at de kan ringe for å bli hentet.
Dette året, etter at samfunnshuset i Røsvik var renovert, startet vi opp igjen med kirketur/fest
for eldre fra hele kommunen. Det var satt opp buss fra nordsida slik vi har gjort tidligere, men
festen blei noe nedkortet i tid for at dagen ikke skulle bli så lang for de som bodde lengst
unna. Vi var over femti til stede, da iregnet musikkere og festkomité. Eldres Venner fra
Straumen stod for hele arrangementet denne dagen. Eldres Venner gir trivselstilbud jevnlig
på senteret og Strandmyra.
Når det gjelder Besøkstjenesten som blei etablert i 2000 er det bare ett tilfelle som foregår.
Men det blir gjort en god del hjemmebesøk, både av prest og diakoniarbeider. Dette skjer på
grunnlag av henvendelser vi får eller at vi kjenner til personer som har behov. Kommunen
har en godt utbygd støttekontakttjeneste som muligens er grunnen til at vi ikke får inn noen
nye tilfeller som ønsker å benytte besøkstjenesten.

7. Undervisning
Det har i løpet av året blitt etablert hverdagsskole i Mørsvikbotn. De møtes siste mandagen i
måneden i Mørsvikbotn kapell hvor de synger, leser eller ser film. I tillegg er det og har vært
i flere år nå barnekor i Røsvik. Både hverdagsskolen og koret har deltatt på gudstjenester
med sang.Vi har også dette året konsentrert oss om de faste arrangementer, som
kirkebokutdeling og bibelutdeling. Da bruker vi konfirmanter som bidrar til kirkekaffen, de
blir da ledet av en av oss. Detter er godt besøkte kirkedager.
Det blei arrangert Tårnagenthelg for første gang dette året, hvor 11 barn deltok. Straumen
ikke representert, men det var barnfra Mørsvikområdet, Styrkesnes og Røsvik. Kjempeflott
helg med stor entusiasme fra barna, de lekte med konfirmantene som var engasjert denne
dagen, fikk oppgaver, sang og var på befaring i tårnet. Hensikten med tilbudet er at ungene
skal få bli kjent med kirka. Det hele blei avsluttet med Gudstjeneste i Røsvik kirke på
søndagen.
Når det gjelder konfirmantene våre, har vi i tillegg til undervisningen, som foregår på
Vaffelhjørnet, prøvd å gjøre det litt mere sosialt. Når det gjelder Nordsida har vi lagt
undervisninga til etter gudstjenester eller andre ting som gjør at ungdommene er i området.
Det er ofte kirkekaffe disse dagene.
Småbarnstreffet på Vaffelhjørnet forsvant etter at kommunen laget tilbud som gikk ut på det
samme, og etter hvert samme dag. Etter eget initiativ fra mødrene skjer det en og annen
gangen.

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. Det
samme med vielser.
Organisten er også med og spiller under forskjellige arrangementer, akkompagnerer til allsang
eller solister. I 2011 var det i samarbeid med Eirin Edvardsen, Lill-Hege Reiss, Tonje
Strømhaug, Ragnhild Hansen og Rita Nohr. De to siste var med på Jubileumsgudstjeneste på
Rørstad. Der deltok også Foldklang og Kvartetten Folk, fra Steigen.
Vi har et barnekor i vår menighet som nå øver på Røsvik skole. Det var 9 barn i koret i 2011.
Det fins noen faste punkter i korets kalender. Hvert år besøker barna Sørfold sykehjem,
synger på 17. mai og julaften. I 2011 var de i tillegg med på jubileumskonsert i Rørstad kirke
- sammen med distriktsmusikere og Bodø Domkirkes ungdomskor og på julekonsert i Røsvik
kirke sammen med Sangria og orkester fra Bodø. Barnekoret sang også julesanger på
skoleavslutning i Røsvik rett før jul. I 2011 hadde vi et nytt musikalsk tilbud. Babysang. Det
var 4 babyer påmeldte til første kurs.
Det er fortsatt et godt samarbeid med lokale musikalske krefter. Vi fikk høre Sangria under
lysmesse i Røsvik kirke og på egen julekonsert. Nordbygda skolekorps deltok på
jubileumsgudstjeneste, lysmesse og julaften i Mørsvikbotn kirke. Foldklang var med på
julaften i Straumen. Det var en “pipekonsert” i Røsvik kirke på vårparten. Det var Svetlana
Jensen, Tonje Strømhaug, Ole-Anders Seines og organist som bidro til å samle penger til
restaurering av orgel i kirken. I samarbeid med distriktsmusikere var det arrangert «Smuk
aftensang» både i Mørsvikbotn og Røsvik kirker. Også der gav musikerne billettinntekter til
restaurering av orgelet i Røsvik kirke. Vi har nå samlet inn til sammen kr 41.123,-

9. Annet menighetsarbeid
Hvert år, i mange, mange år har vi et populært arrangement for gullkonfirmantene. Så også i
2011. Kullet fra 1961 er det største vi har hatt på 1900 tallet, hele 76 konfirmanter. 38 av dem
kom til kirka første søndagen i august.
Menighetsbladet hadde tre utgivelser i 2011. Vi hadde som mål å gi ut tre fire blad, men
avsluttet med å lage et dobbeltnummer. Markeringene på Rørstad og i Mørsvik ble behørig
omtalt i bladene, og det er svært mange som betaler for det frivillige abonnementet. I 2011
kom det inn kr 29.360,- i kontingent.
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.
Også i 2011 var det besøk av lokale skolebarn i kirka for å lære om kirkebygget. Hvert år har
vi besøk i Røsvik kirke av elever enten fra Straumen eller Røsvik. I 2011 laget lærere ved
Røsvik skole et prosjekt i forbindelse med jubileet på Rørstad. Da fikk alle elevene på
mellomtrinnet fra alle skolene i Sørfold anledning til å besøke Rørstad kirke. Besøket var i
april/mai og foregikk med veteranbåtlagets båter.

10. Gudstjenester og kirkelige handlinger
Alt av handlinger og aktiviteter i kirkene blir registrert og innsendt til statistisk sentralbyrå. Vi
er pålagt å foreta en grovtelling på hver gudstjeneste, registrere antall som går til nattverd, og
vi må oppgi hvor mange døde, døpte og vielser vi har i menigheten. I tillegg har det etter
hvert også blitt mye registrering på alt av frivillig arbeid, trosopplæring og annen aktivitet
som vi måtte ha. Slik statistikk kan være interessant å lese, samtidig som at det kan være
feilkilder i systemet som man må ta høyde for. Økningen i gudstjenestedeltakere kan ha sin
forklaring i at noen av andaktene registreres inn i samme rubrikker som gudstjenesten i kirka.
Når det er sagt, så er antallet deltakere på gudstjenester på søndager og helligdager også gått
opp. I 2011 var økningen større, men det har kanskje sin forklaring i jubileene våre.

Vi døpte 22 barn, hvorav hele 18 stykker var bosatt i Sørfold. Vårt minste konfirmantkull
noen sinne var på 14 stykker, 3 par feiret bryllup, en person meldte seg inn i kirka, mens 3
meldte seg ut. Vi hadde 27 begravelser i 2011
Ofringene gjennom året kom opp i nesten 50.000, hvorav ca 30.000 går til vår menighet,
mens resten ble sendt til organisasjoner.

Årsmelding for 2011 fra soknepresten
2011 var et år preget av jubiléer. Først var det 250 årsjubileum for Rørstad kirke som ble
feiret i mai, juni og juli, og i oktober feiret vi 50 årsjubileum for Mørsvikbotn kapell.
Det er fantastisk flott å se at folk slutter opp om kirkene i forbindelse med slike store jubiléer,
både på Rørstad og i Mørsvikbotn var oppslutningen stor. Biskop Tor B. Jørgensen og prost
Bjørg Finnbakk deltok ved begge markeringene.
Jeg vil spesielt fremheve den store frivillige innsatsen som ble utført ved begge anledninger,
uten alle disse arbeidshender hadde ikke jubiléene blitt så flotte som de ble. Takk til dere alle.
Men tilbake i hverdagene og de vanlige søndagene er ikke oppslutningen om kirkens
arrangement og aktiviteter så stor. Det er gjerne «den lille flokk» som kommer sammen, og
selvsagt er jeg glad for de som kommer. Men jeg spør meg noen ganger om folk i Sørfold
ikke trenger Gud og hans hjelp, tilgivelse og nåde. Oppslutningen om de kirkelige handlinger
er god, de fleste døper sine barn, rundt 80% av 15-åringene blir konfirmert. Ikke så mange
velger å gifte seg verken i kirka eller hos sorenskriveren, men fortsatt blir de aller fleste
gravlagt med en kirkelig gravferdsseremoni. Mange gir uttrykk for at de har troen på Gud, og
det finnes en åndelig lengsel blant folk, en lengsel etter noe mer enn bare materielle goder,
penger og kjøpefest, en lengsel etter noe utenfor oss selv.
Det er ikke sikkert at kirken har det eneste svaret på den åndelige lengselen, men jeg vet at
kirken har svar på den åndelige lengsel, og den vil kirken gjerne få formidle.
Jeg ønsker meg en dialog med folket i Sørfold. Jeg ønsker å høre om hva er det folket trenger,
hva vil dere ha og hva forventer dere av kirka. Jeg inviterer dere alle til å ta kontakt, kom med
tilbakemeldinger, og vær ikke redd for å si det dere opplever som negativt med kirka.
Det kommende året står vi foran en ny gudstjenesteordning, menighetene i den norske kirke
skal i løpet av 2012 innføre ny liturgi. Det er menighetsrådet som skal vedta hvilken liturgi vi
skal ha i Sørfold. Det blir spennende å se om ny gudstjenesteordning fører til større
oppslutning om gudstjenestene. I alle fall skal flere involveres i gudstjenesten, vi skal ha
medliturger (medhjelpere) på alle gudstjenestene, noe som krever at frivillige skal delta i det
som skjer i gudstjenesten.
Sørfold menighet fikk i 2011 trosopplæringsmidler, som skal hjelpe menigheten til å gi
trosopplæring til de som blir døpt hos oss. Det fødes ikke mange barn i Sørfold, og derfor har
vi heller ikke mange dåp, men de som blir døpt hos oss, skal få et tilbud om kjennskap til den
kristne tro og hva de er døpt til.
På slutten av året startet vi opp med søndagsskole i Mørsvikbotn, og det var fint å se at nesten
alle barna i aktuell alder kommer på «Hverdagsskolen». Det var etterspørsel og en forelder
som tok ansvar som gjorde dette mulig. Vi ønsker også å få til et slikt tilbud på Straumen,
men også her er vi avhengig av at noen kan hjelpe til og etter hvert ta ansvar. Jeg tror at dette
er mulig.
Tårnagenter hadde vi i Røsvik kirke i januar 2011, og det var en kjempeflott opplevelse. Vi
håper at mange flere vil være Tårnagenter. Ikke mange ville være med på LysVåken, så få at
det ikke ble noe av. Men vi vil fortsette å invitere til LysVåken. Kode B for 5.klassingene som
mottar Bibelen vil vi også prøve oss på. Så det er mange positive ting vi kan se fram til. Men
også med disse arrangementene handler det om at folk i Sørfold vil komme, at folk i Sørfold
vil sende sine barn og ungdommer til kirka og også komme sammen med dem. Bare på den
måten kan kirka bli et samlingssted og et sted vi kan hente hjelp, styrke, tilgivelse og nåde.

