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Generelt
Da vi gikk inn i året 2012 hadde vi en formening om at det ble et roligere år. Ingen jubileer,
ikke noe valgår og ingen øvrige store planer med lokal vri. Men det ble ikke slik vi trodde.
Kirka er i en stor endringsprosess, og mye informasjon skal tilflyte lokale ansatte og rådene.
Og flere reformer skal gjennomgås og tas stilling til. Dette har ført til mye møtevirksomhet.

1.Økonomi
Driftsregnskapet
Det økonomiske tilskuddet fra kommunen for året 2012 ble justert i møte i kommunestyret i
slutten av april etter at det var blitt en feil ved første tildeling i kommunestyremøte før jul.
Rammen ble deretter justert med en økning kr 97 000 slik at det totale beløpte for 2012 ble kr
2 857.000. Beløpet var mindre enn søkt om, slik at vi måtte gjøre noen grep for å minske
utgiftene. I tillegg slet vi med merforbruk på kr 108.340 fra årene 2009 og 2010 som ikke var
inndekket. Dette vedtok kommunestyret som en del av tildelingen, å inndekke. Dette er svært
positivt for oss da handlingsrommet ikke ble like stramt som vi så for oss etter første vedtak i
kommunen. Merforbruket i 2011 på 175630 fra 2011 må vi dekke inn i 2013.
Vi har likevel gjennom hele året 2012 hatt mindre å rutte med enn året før, fordi vi ikke har
fått tilskudd tilsvarende hva lønnsøkningen har vært. Vi har derfor hele tiden kjørt stramt med
hensyn til innkjøp. Forøvrig vært vi vært heldige og ikke hatt noen uhell med maskinene våre,
eller andre ting som har gjort det nødvendig å belaste budsjettet med større utbetalinger. Et
annet gode var at strømutgiftene var i 2012 lavere enn foregående år på grunn av lavere
strømpris, det merkes godt med store kirkebygg å varme opp.
De ekstra tildelte midlene forsøkte fellesrådets arbeidsutvalg i samarbeid med kirkevergen å
fordele på postene, og det ble blant annet spart inn på strømforbruk. Dette var en avgjørelse
som ikke skapte de store utfordringene for oss, da strømprisene i 2012 var lavere, og vi fikk
ikke det store overforbruket der.
Vi har også spart penger på vedlikehold. Vi har lagt til side stort sett alt av vedlikehold som
ikke var påkrevd i 2012. Herunder materialer til byggene, stemming av orgel og øvrig
vedlikehold av kirkegårdene med tilhørende materiell.
Årets resultat er derfor positivt og vi har et overskudd på kr 46 089
En viktig reform i kirka er trosopplæringsreformen. Til denne reformen har staten bestemt at
det skal gis tilskudd ut fra hvor mange barn som er i menighetene i alderen 0 – 18 år.
Trosopplæringsmidlene betales ut direkte til den enkelte menighet gjennom
bispedømmekontoret. Overføringene er to ganger pr år. Første innbetaling var i 2011. Samme
høst fikk Salten prosti tilsatt en prosjektleder som har kontor i Saltdal. Lønnsmidlene tas fra
tilskuddene i reformen samt at bispedømme bidrar med omtrent halvparten av stillingen. De
statlige midlene blir fordelt på menighetene i prostiet, og hver menighet betaler en femtedel til
stillingen. De øvrige midlene plikter vi å bruke ut fra fastsatte kriterier. 2012 var det første
hele året med trosopplæringsarbeid og vi plikter å rapportere til bispedømme på hvordan de
øremerkede midlene er brukt.
Investeringsregnskapet
Vi har ingen store investeringsobjekter, og det eneste som blir belastet investeringsbudsjett er
egenkapitalfondet til KLP

2. Menighetsråd - Fellesråd
I september 2011 var det valg, og da kirkeåret startet i desember ble de nye rådsmedlemmene
samlet og rådene konstituerte seg. Året 2012 startet derfor med følgende sammensetning.
Leder i menighetsråd; Anny Carlsen, Hestvik og nestleder Lisbeth Eidissen, Røsvik. Leder for
fellesrådet; Mikal Arntzen, Engan. Unni Storhaug, Straumen er nestleder, Stig Elvebakk,
Røsvik, Oddbjørn Jonassen, Djupvik er øvrige medlemmer av rådene. Sokneprest Guri - Lise
Stavrum er medlem i begge rådene.
Vararepresentantene til menighetsråd og fellesråd er Torild Linde, Evjen, Ann Kristin
Megård, Megården, Kari Ann Reinvik, Elvkroken, Ingvill Hansen, Straumen og Einar
Erichsen, Straumen. Når rådet settes 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 Anne Lise E. Lillegård er
kommunens vararepresentant i fellesrådet.
Det ble avviklet 9 møter i menighetsråd og 8 fellesrådsmøter. I tillegg har det vært mange
møter på trosopplæringsutvalget (se eget avsnitt), 3 møter i arbeidsutvalg, 4 i
administrasjonsutvalg, og så har det vært et møte i forhandlingsutvalget.

3. Bemanning
Virksomheten har seks ansatte med fellesrådet som arbeidsgiver i 2012. Vår organist Piotr
Repnik er ansatt i 80 % stilling. Diakoniarbeider Ingrid Santi har en 50 % stilling. Den andre
halve stillingen har stått vakant, men det ble ansatt en ny arbeidstaker i desember og Tore
Kolltveit startet i arbeidet 7. januar i 2013. 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. Steinar Johansen sa opp sin stilling ved årsslutt og deler av
stillingen er tilbudt Raymond Osbakk som ikke har hatt full stilling til nå. Jan Wiik er også
kirketjener i sørkommunen og den stillingen utgjør 40 %. Han har dermed full stilling.
Mariann Strømdal er kirkeverge og menighetssekretær i henholdsvis 75% og 25% stilling.
Virksomheten har i 2012 hatt totalt 4,93 årsverk, hvorav en halv stilling har stått vakant.
Sokneprest Guri - Lise Stavrum er ansatt av Sør Hålogaland bispedømme i hel stilling med
hovedarbeidssted i Sørfold menighet.

4. Kirker
Røsvik kirke; heller ikke i 2012 har det vært noe større vedlikehold på Røsvik kirke Det har
imidlertid vært gjort en forundersøkelse av vedlikeholdsbehovet ved kirka, og fellesrådet
håper at vi kommer i gang med et arbeid i 2013. Det ble skiftet ut noen eldre kontakter og satt
opp noen nye elektriske ovner på toalett og tårnfot. Luftfukteren sluttet å fungere og det går
ikke lang tid før vi får problemer med orgelet på grunn av tørr luft. Vi måtte derfor få skiftet
en del i fukteren og maskinen ble også rengjort i samme operasjon. Videre er det årlig
kontroll med sprinkelanlegget som tidligere. Det ble skiftet kompress på sprinkelanlegget i
2011, som nå er stødig i drift.
Mørsvikbotn kapell; I 2012 har det vært gjort noe vedlikehold på kapellet. Først og fremst er
ble det flekkmalt litt, det ble reparert noen takrenner og reparert noe på klokketårnet.
Helland Kapell; I tilknytning til kapellet på Helland har vi et todelt lite bygg som består av
en bod og et bårehus. Baksiden av huset har vært mye skadet av fukt fra avrenning av trær,
samt snøfokk som har lagt seg opp mot huset. Det er nå lagt ny bordkledning på huset og
bakken bak er rettet ut, grøfta er tatt opp og de nærmeste trærne er fjernet.

Rørstad kirke; Kirka på Rørstad har det ikke blitt gjort noe med i året som har gått. Eneste
arbeid som er utført, er i forbindelse med at stormen senhøstes 2012 blåste inn vinduet i
sakristiet. Kirkevergen ba Terje Skaugvoll (som har arbeidet med kirka tidligere) om å
reparere skaden. Det haster nå å få gjort noe med tårnet, og deretter burde vinduene tas. Det er
et krav fra riksantikvaren om vi som eiere må ta vare på gamle kirkebygg, men dessverre
følger ikke midler med kravet. Signaler fra kommunens politiske ledelse er at nå er det fokus
på Røsvik kirke, og at det derfor ikke er midler til kirka på Rørstad.

5. Kirkegårder
Kirkegårdene i Sørfold holdes godt i stand. Pårørende og besøkende på kirkegårdene gir gode
tilbakemeldinger med få unntak. Ny lov og forskrift for gravferdsvirksomheten er kommet på
plass i 2012. Det gir foreløpig ikke store endringer for kommunens innbyggere.
Helland; Jordkabelen som ble byttet ut midtvinters ble lagt i grøft så snart marka tinte nok.
Det ble tilført noe jord til utbedringer. Elles vanlig vedlikehold.
Mørsvikbotn; Det er ikke gjort noe spesielt arbeid med kirkegården i Mørsvik ut over vanlig
vedlikehold. Det trengs nå tilkjørt noe jord for videre vedlikehold.
Røsvik; Ved kirka i Røsvik ble det tilkjørt noe fyllmasse fra øvrig arbeid i området og
sammen med noen lass jord er det nå blitt planert og isådd fra porten ned mot sjøkanten. Det
er nå blitt en fin avslutning langs kanten mot havet.
Rørstad; En av grunneierne på Rørstad klipper området rundt kirka. Det medfører at vi får
mange gode tilbakemeldinger. Kirkegården har vi startet å registrere, og vi har lagt inn den
første informasjonen i dataprogrammet for kirkegårdene og kan nå begynne å krysskontrollere
ut fra protokoller.

6. Diakoni
Innenfor diakoni har vi en del faste tilbud som går utover hele året. Det er andakter på
institusjoner hvor vi er behjelpelig med bringing til og fra. Det er også små tilstelninger på
institusjoner med kaffe og kaker. Piotr har vært med barnekoret på sykehjemmet.
Diakoniarbeider og prest har også hatt sangstunder på sykehjemmet i Røsvik, på Elvheim i
Elvkroken og på Strandmyra på Straumen.
Eldres Venner på Straumen gir mange trivselstilbud til eldre hele året, årsmeldingen til Eldres
Venner viste at vi hadde betjent over 400 gjester i løpet av året. De er ute 2 ganger i måneden
og bytter på. og går til Strandmyra den ene gangen og så til Eldresenteret den andre gangen.
Ofte er det sang og musikk. I tillegg var Eldres Venner med å arrangerte Eldredag i Røsvik
kirke i september. De sørget for påsmurt mat, bakte kaker og serverte i kirka.
Kirketuren/festen er med andre ord flyttet fra samfunnshuset til kirka. Det blei en mere
overkommelig tilstelning med ekstra sang og musikk, som Piotr tok ansvar for. Hele staben i
Sørfold Menighet var i jobb med hver sine oppgaver, bl.a. kjørte Raymond til nordsida og
hentet gjester, og bord og stoler ble kjørt fra Straumen. Vi var over 50 personer til stede.
I tillegg har vi hatt godt besøk på Fredagstreffet dette året. Vi vurderte å legge det ned pga
dårlig oppmøte, men uro omkring dette førte til at det kom nye og flere gjester. Det har også
blitt gjort noen små endringer med bl.a. åresalg hver fredag, noe som har ført til en god del
inntekter. Gjestene bidrar også med gevinster. Det er ofte små lesestunder av enkelte av
gjestene også. Det ser ut for at dette tilbudet er viktig for de 10-12 personene som kommer
hver fredag.

Vi fikk henvendelse fra helsestasjonen at det var ønskelig med oppstart av småbarnstreff på
Vaffelhjørnet igjen, noe som raskt kom i gang i løpet av høsten. Det blei ikke det helt store,
mange torsdager gikk og nesten ingen kom.

7. Trosopplæring
Dette avsnittet har tidligere blitt kalt for undervisning. Heretter vil avsnittet kalles
trosopplæring.
Menighetsrådet har satt sammen et utvalg som har arbeidet med en plan for trosopplæring for
Sørfold menighet. Utvalget har bestått av menighetsrådets leder Anny Carlsen, nestleder
Lisbeth Eidissen, vara til menighetsrådet Kari Ann Reinvik. I tillegg har Ragnhild Horndal
vært med i utvalget. Fra staben har diakoniarbeider Ingrid Santi vært medlem av utvalget
sammen med sokneprest Guri – Lise Stavrum. I enkelte av møtene har også organisten og
kirkevergen deltatt. Utvalget har hatt 8 møter i 2012.
Gjennom dette arbeidet har vi opplevd å bli inspirert til nye tiltak. Noe av dem bygger på
eksisterende tilbud, mens andre er helt nye. For første gang arrangert vi 4-årskurs, i forkant
av utdeling av 4-årsboka. Vi inviterte alle 4-åringer i kommunen til samlingsstund på
Vaffelhjørnet to lørdager. Oppmøtet første gangen var ikke stort, kanskje på grunn av at det
var oppstart høstferie. Den andre lørdagen var det bedre oppmøte, og vi hadde ei fin stund
med 3 fireåringer og deres mødre. Det blei sunget, lest og brukt flanellograf med stor
deltagelse av barna. Vi avsluttet med en liten kosestund med saft/kaffe og kjeks.
Tårnagenthelg blei også arrangert. Alle 3. og 4. klassinger i kommunen var invitert til en helg
i Røsvik kirke. Konfirmantene blei brukt som faddere til de 19 agentene som deltok. Dette
foregikk over to dager. Lørdag fra kl 1600 – 2000 var det å utforske kirken og planlegge
søndagens gudstjeneste. Det var stor entusiasme blant de yngste og stor omsorg fra de eldste.
Hele helgen besto av sang, lesing, øving og spising. Lørdagskvelden blei avsluttet med
kveldsmat i kirka, 40 personer totalt. Det ble ei fin gudstjeneste på søndag med deltagelse fra
agentene, både med tekstlesing og sang, og det var fint oppmøte på gudstjenesta. Det blei
også arrangert kirkekaffe ved stor hjelp av konfirmantene den dagen. Det var flere dåp denne
søndagen, noe som medførte at vi ikke kunne bruke dåpsakristiet til kaffekokingen og
klargjøring. Derfor måtte konfirmantene ha med seg både kaffe og kaker. Dette gikk greit,
men var krevende i og med at den lille kjøkkenavdelinga vi har, er plassert i dåpsakristiet.
Det blei arrangert Lys Våken for første gang i Røsvik kirke. Dette var et arrangement for 5.
og 6. klassinger fra hele kommunen, hvor det også var lagt inn overnatting i kirka. I tillegg
hadde vi mange konfirmanter med oss. Dette blei selvfølgelig en opplevelse for oss alle, på
både godt og vondt. Vondt for at det ikke var lett å sove i kirka. Det er høyt under taket i
Røsvik kirke og lyden (til og med kviskring) bærer godt av sted. Godt for at det var både
hyggelig og en trivelig opplevelse, og ett syn for øyet, med unger og ungdommer spredt
utover gulvet fra alter til utgangsdør. Det var laget til program for de yngste med sang, med
øving til gudstjenesten dagen etter, med disko og film. Det var deltakelse fra prest, organist,
diakoniarbeider og 2 frivillige. Totalt var ca 35 personer i kirka.

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 gjelder ved vielser. Organisten er også med og spiller til forskjellige arrangementer,
akkompagnerer til allsang eller solister.

Vi har et barnekor i vår menighet som øver på Samfunnshuset i Røsvik. Det var 11 barn med i
koret i 2012. Det fins noen faste punkter i korets kalender. Hvert år besøker barna Sørfold
sykehjem, synger på 17.mai og Julaften. I 2012 hadde barnekoret egne konserter i Røsvik og i
Mørsvikbotn kapell sammen med kulturskoleelever. I tillegg til organist Piotr Repnik som er
leder til barnekoret var det også to musikere med for å berike akkompagnementet: Synne
Tangen spilte fiolin og Ole Anders Seines perkusjon.
Det er fortsatt et godt samarbeid med lokale musikalske krefter. Vi fikk høre Foldklang under
lysmessa i Røsvik kirke og på julaften i Rådhussalen. Nordbygda skolekorps deltok på
lysmesse og julaften i Mørsvikbotn kapell. Sangria hadde egen julekonsert i Røsvik kirke
sammen med Bodø orkesterforening, distriktsmusikerne Ragnhild Hansen og Siv Oda
Hagerupsen.
I sommer under Kraftfestivalen hadde vi en konsert i Røsvik kirke: "Sommernatt ved fjorden"
med Anne Berit Buvik (sang), Lene Larsen (fiolin og piano), Ketil Pedersen (obo), Isabel
Berg (piano) Solmund Nystabakk (gitar og renessanselutt) samt Piotr Repnik (orgel). Det var
også to gudstjenester i Kraftfestivalens programmet: en i Mørsvikbotn med Ragnhild Hansen
som støttemusikk med sin fløyte og en på Rørstad med Solmund Nystabakk på lutt.
Solmund Nystabakk sammen med Debi Wong (som White Sparrow duett) hadde også konsert
i Mørsvikbotn kapell med sanger og luttmusikk fra 1500- og 1600-tallet. Inntekt fra konserten
var en gave til menigheten. Det var en "pipekonsert" i Røsvik kirke arrangert av familien
Nystabakk. Da sang og spilte Rebekka, Rachel og Solmund for å samle inn midler til
renovering av orgelet i kirken.
Vi hadde også gudstjenester i februar hvor kulturskolelever deltok med spill og sang: i
Røsvik, Mørsvik og Straumen. Distriktmusikker John Kristian Karlsen deltok med sang og
Synne Tangen spilte til salmesang på gudstjeneste i Røsvik under eldrefest i september.
Ensemblet Ylajali ønsket å leie Røsvik kirke til en CD innspiling. De var godt fornøyd med
det foreløpige resultatet og vil også leie kirka to ganger i 2013.

9. Annet menighetsarbeid
I 2012 var det nok en gang samling med femti års konfirmanter. På grunn av sykdom og andre
omstendigheter ble det en del ekstra arbeid for å få på plass en komite denne dagen. Dette er
menighetens sitt arrangement, så vi bør sikre oss at vi har en passende stor komite på plass når
invitasjoner sendes ut.
Menighetsbladet hadde tre utgivelser i 2012. Vi hadde som mål å gi ut tre fire blad, men
avsluttet også i år med å lage et dobbeltnummer.
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.
Menighetens årsfest ble omgjort til en inspirasjonskveld i menigheten, lagt til Straumen. Dette
var et åpent arrangement hvor vi spanderte en gryterett på deltakerne, vi sang og barnekoret
sang for oss, og menighetens årsmelding ble presentert.
Ofringene gjennom året kom opp i nesten 60.000, hvorav ca 27.000 går til vår menighet,
mens resten ble sendt til forskjellige misjonsorganisasjoner, eller andre formål som
menighetsrådet velger skal motta midler fra ofringer i kirkene. Vi samlet inn 3433,- til orgelet
i Røsvik, kr 3616 kom inn ved ofringen på Rørstad til kirka der, og i 2012 kom det inn kr
12.387,- til Rørstad kirke på boksalg.

10. Gudstjenester og kirkelige handlinger
Gjennom året har vi hatt gudstjenester på våre faste plasser. I Hestvik har kommunen nå solgt
bygget som vi benyttet som kirkelokale, og vi er usikker på hva vi skal gjøre der i fremtiden.
De fleste har i dag biler for å kunne kjøre til gudstjeneste om disse gjennomføres lengre unna.
Samtidig er det noe med tradisjoner, og tilhørighet. Foreløpig har vi gudstjenester på Kvarv,
Kjelvik, Helland og Straumen foruten i kirkebyggene i Røsvik, Mørsvik og Rørstad. På
planen for 2013 har vi satt inn Hestvik, men vi vet ikke om de blir gjennomført.
Gudstjenestene på Rørstad er alltid godt besøkt, men vi må kanskje vurdere hva vi skal gjøre
med skyssen. I 2012 var det svært få som benyttet seg av vår oppsatte skyss, da svært mange
har egne båter. Vi trenger noen passasjerer for å være med å minske kostnadene på leie av
hurtigbåt.
På Kjelvik samarbeider vi med Nordlandsmuseet og lokalhistorielaget. Også her varierer
oppmøte. De faste gudstjenestene som vi knytter opp mot høytider eller faste aktiviteter.
Utdelinger av bibler og kirkebok, 17. mai, konfirmasjoner, lysmesser, andre markeringsdager
er bra besøkte gudstjenester. Derimot har vi siste år hatt to messefall fordi ingen møtte opp.
En i Røsvik og en på Helland. Tre andre er avlyst. (Mørsvik, Helland og Hestvik)
I antall deltakere på gudstjenestene våre har vi en nedgang på omtrent 350 personer mot året
før. Vi må likevel ha med oss at 2011 var et jubileumsår for to av kirkebyggene våre. Hvis vi
sammenligner med 2010 har vi en økning.
Helland kapell er for mange et bygg som forbindes med gravferder. Vi har forsøkt å legge
noen gudstjenester dit fordi vi mener der er synd at et så fint bygg ikke blir mer brukt. Det har
vært vekslende frammøte, og i 2012 ble den ene gudstjenesten avlyst på grunn av manglende
prest den søndagen.
I 2012 har vi døpt 15 barn mot 22 forrige år. Det har mest sammenheng med at det er født
færre. 10 av barna bodde i Sørfold. 23 konfirmerte seg og det er 9 flere enn året før. Det var 4
par som valgte å gifte seg i Røsvik kirke i 2012. 2 personer meldte seg ut av kirken og
36 personer ble gravlagt i 2012. Det er 9 flere enn i 2011.

Årsmelding 2012 - Soknepresten i Sørfold
2012 var et år uten jubileer og uten de store festligheter i Sørfold sokn, og det har vært godt.
Det var heller ikke valg, så alt lå til rette for at vi kunne få gjort alt det som vi ellers har lagt
til side, i påvente av roligere tider. 2012 ble derimot det store reformåret.
Gudstjenestereformen, demokratireformen og trosopplæringsreformen har krevd sitt, og
plutselig var året til ende.
For å kunne få til gudstjenestereformen også hos oss, måtte vi bare hoppe i det, og vi har
derfor brukt hele året på å teste ut ulike ordninger for gudstjenesten, som igjen endte opp med
vår lokale grunnordning for Sørfold sokn, som vi fikk godkjent like før jul, og som skal
brukes de neste to årene. Kommende år skal vi bruke til å velge melodier til liturgien vi har
valgt. Vi har allerede begynt å prøve ut noen melodier, og nye vil bli prøvd ut i løpet av 2013.
Mye tid og oppfinnsomhet har gått med til å gjennomføre gudstjenestereformen, og vi kan jo
spørre oss hvorfor det var nødvendig. Nå er det gjort, og jeg håper dette arbeidet vil virke
positivt inn i gudstjenestene våre, og at det vil føre til at flere blir involvert i gudstjenestene,
og på den måten også blir mer engasjerte.
Den viktigste samlingen i vår menighet er gudstjenesten. Dersom vi ikke lenger samles til
gudstjeneste i Sørfold, dør kirken. Gudstjenesten er menighetens nerve, det er der vi henter
næring til troen og kristenlivet. Det er herfra vi sendes ut til disippelarbeidet. Et godt
menighetsliv har sin basis i gudstjenesten, der vi møter ham som er kirkens Herre, og møter
hverandre i trosfellesskapet og henter styrke til troslivet vårt.
En kanskje enda viktigere reform er trosopplæringsreformen. I 2011 fikk Salten prosti
trosopplæringsmidler, og 2012 var det første hele året med trosopplæringsarbeid. Vi har et
trosopplæringsutvalg som har jobbet jevnt og trutt med å få laget en plan for vår menighet, og
denne planen skal leveres for godkjenning i juni 2013. Det har vært en krevende jobb, og
utfordringene våre har først og fremst vært den vide og langstrakte kommunen vår, der vi skal
nå alle døpte mellom 0 og 18 år med opplæring i den kristne tro. Kirka må selv ta ansvaret for
opplæringen, det er slutt på kristendomsundervisning i skolen, og nå er det vårt ansvar.
Det mest positive som jeg har opplevd dette siste året er at barna kommer, de går foran og
viser vei for de voksne. Barna er ikke like sjenerte som de voksne i forhold til tro, og kanskje
er det den oppvoksende slekt som skal være veivisere for troen hos oss. Det kan noen ganger
se mørkt ut, men det er aldeles ikke bekmørkt.
Vi vil helt sikkert oppleve at det tar tid før vi når våre mål, og vi vil også sikkert oppleve at vi
har lyst til å gi opp. Men en kirke som ikke overleverer, vil ikke overleve. Derfor må vi ikke
miste motet. For han som har kalt oss til dette, vil gi oss styrke og krefter. Han vil gå med oss
og vise oss vei.
Til dere som ber vil jeg si at dere må fortsette å be, be for menigheten, for barna, for de unge,
for menighetsrådet og for de ansatte. Bønn kan utrette så utrolig mye.
Jeg vil også benytte anledningen i denne årsmeldingen til å rette en takk til alle som yter en
innsats, stor eller liten, for menigheten og Guds rikes sak. Vi er avhengig av hverandre, og for
at menighetsarbeidet skal lykkes, er vi avhengig av at noen frivillige sier ja. Takk til alle dere
som sier ja.
Straumen 15.02.13.
Guri-Lise Stavrum

