
DN
D I S T R I K T S - N Y T T  2 / 2 0 1 8

Nord-Norge distrikt av

Det Norske Baptistsamfunn

D
istriktsnytt har mottatt flere positi-
ve tilbakemeldinger om årets
påskeleirer på Rivermont.

Familieleiren i palmehelgen hadde kjem-
peoppslutning, med flott familievennlig
program. Yngste deltager var under 6
måneder.

Påskeleiren for ungdommene varte fra
onsdag kveld til og med 2. påskedags mor-
gen. I overkant av 30 deltagere deltok.

Neste storsamling på Rivermont blir juni-
orleiren

Du kan lese mer om alle disse arrange-
mentene i denne utgaven av Distriktsnytt. �

Hoveddtaler: Sten Sørensen blir stevnets
hovedtaler, Elsebeth Sørensen vil delta
som foreleser på et seminar.

Sten Sørensen vil ha et seminar med titte-
len “Hva med Bønnebarna?”

Spennende
program 
for barna
Ole Thorvald – kjent
som Thorvaldo – vil
engasjere de minste med
sitt eget sirkus. De voks-
ne stevnedeltagerne vil
også bli godt kjent med
han gjennom programtil-
bud.  Han er best kjent
fra sine mange forestil-
linger i Baptistenes
Sommerfest Blink.

Hege Arntsen og
Kirsten Aakervik er også

aktive medspillere, og skal blant annet ta
barna med til Vitensenteret.

Eget seminar for ungdom.
Kahtrine Tjomsland fra Filadelfia i Tromsø
vil ha et seminar for stevnets ungdommer.

Påmelding til distriktsstevnet:

tromso@baptist.no

eller Leif Vollan,

Tlf 95064714

Meld deg nå - sitt ikke hjemme

Talere i sommerens
distriktsstevne

Sten og
Elsebeth
Sørensen.

Flotte påskeleirer

Lek, moro og alvor var ingredienser som gjorde påskeleirene til gode opplevelser.

Tidligere distriktsstevner har fått litt
kritikk for at for mye av stevnetiden

har gått med til årsmøter.  Årets stevne blir
100 prosent årsmøtefri, og stevnekomiteen
har lagt opp til et stevneprogram med noe
for en hver smak. Evangeliske møter,
seminarer, allsangmøte, idrettskonkurran-

ser, Sirkus med Ole Thorvald, samt grill-
fest. Dette blir en spennende nyåpning av en
stevneform som mange har etterlyst. Nå er
den her, og det er ingen grunn til å sitte hjem-
me. Meld deg på allerede i dag.

Påmeldingsinformasjon finner du på
annet sted i bladet. �

Ole Thorvald

Katrine
Tjomsland 

Lunheim skole blir en flott arena for distrikts-
stevnet.



2

J
eg er storforbruker av Guds nåde!
Den betyr alt for meg. Paulus beto-
ner nåden: ”Den som gjør et arbeid,

får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde.
Annerledes er det med den som ikke har
gjerninger, men som tror på ham som
erklærer den ugudelige rettferdig. Han
får rettferdigheten tilregnet fordi
han tror. Slik priser også David
et menneske salig når Gud tilreg-
ner det rettferdighet uten at det
har gjerninger.” Rom 4, 4-6.   

Her kommer det klart fram hva
nåde er for noe. Den har ikke noe
å gjøre med vårt arbeid eller våre
gjerninger. Vår fortjeneste er ute-
lukket. Trelldommens ånd er slik
at man må gjøre et eller annet for å
gjøre seg fortjent. Frelsen har
ingen ting med hva vi gjør eller
presterer.

Har du lagt merke til at Paulus
begynner alle sine brev med
”Nåde være med dere”. Dette er

langt mer enn en formell standard åpning
på et brev, men den dypeste av alle åndeli-
ge sannheter. Nåden skal nemlig være med
oss. Tenk at nåden er med oss hele tiden!

Det er flott å lese Rom 5, 2: ”Gjennom
ham har vi også ved troen fått adgang til
den nåde vi står i.” Vi står altså i nåden.

Hvor står du? Jeg står i nåden!
Noen strever og sliter og tenker: ”Jeg er

ikke god nok, jeg får det ikke til.” Noen
sier: ”Jeg har gått på møter hele livet, og
jeg blir fortsatt angrepet og fristet.”
Selvfølgelig blir vi fristet. Gamle Adam
har da ikke blitt omvendt. Gamle Adam

skal ikke til Himmelen. Han kan
vi ta med oss på møter så lenge vi
vil, og han kommer aldri til å
omvende seg. DET ER DEN
NYE SKAPNINGEN VI HAR
FÅTT, VÅR ÅND SOM BLIR
GJENFØDT OG SOM SKAL
TIL HIMMELEN!  

Vi må ikke bygge på følelser!
Vi må ned på grunnvollen som er
Jesu Kristi kors. Du står i nåden.
Du går ikke ut og inn av nåden.
Du får lov til å være der.

Ha en velsignet helg!
Av Sten Sørensen,
Troens Bevis �

DN

Noen er redd for at det kan bli for mye nåde i
forkynnelsen, derfor må den balanseres med alvor,

strenghet, krav og litt lovgjerninger.

Baptistenes Teologiske Seminar 1970 -
1974

Baptistpastor i Oslo 1. Baptistkirke,
Tromsø baptistmenighet, 
Sandnes baptistmenighet.

Distriktsleder for de nordnorske 
baptistene.

Rektor ved Troens Bevis Bibel &
Misjons Institutt i 7 år. (fra 1997 -
2004).

Pastor i Lyngdal Misjonsmenighet (fra
2004 - 2012) Pastor i Sentrumskirken
- Haugesund baptistmenighet.

Styreleder i DAWN Norge i 3 år
Styreleder i Det Norske
Baptistsamfunnet i 3 år.

Nå:
Styreleder i Troens Bevis, stevnesjef i
Sarons Dal, redaktør av Troens Bevis
Forlagsredaktør og forfatter i Hermon
Forlag

Har skrevet eller vært medforfatter av
24 bøker

Å stå i nåden
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Byggearbeidet 
er igang

I forrige utgave av Distriktsnytt
fortalte vi om klinikkprosjektet i
Burma. Arbeidet er nå igangsatt, og
det er fortsatt behov for givere.

Du kan bidra med gave til konto-
nummer 4750 55 44117 �

Årets juniorleir arrangeres 23, – 27.

juni, på Rivermont, og dermed er det

klart for det som mange barn opple-

ver som en av årets store opplevelser.

Hovedledere blir Kristen Aakervik
og Karina Dahl Kristensen, som

sammen med andre ledere kan tilby
mange trivelige aktiviter fra morgen til

kveld. Leiren er for aldersgruppen som
utgjør 4. – 7. klasse.

Påmelding må skje innen 10. juni på
www.checkin.no

Spørsmål rettes til
kirsten.aakervik@frisurf.no – eller på
mobil 416 86 323

Misjonsmarked
For juniorene er misjonsmarkedet prik-
ken over ien. Her får de kombinere sine
kreative evner med lysten til å samle inn
penger til et skoleprosjekt i Kongo.

I tidligere markeder har det blitt tilbud
fargede vafler, fotvask, kroppsmaling,
blinkskyting og sminking, for å nevne noe.
I invitasjonen til leiren heter det at det kan
brukes ca 50 kroner på markedet.

Leiren skal være mest mulig mobil og
Ipad-fri. De som har med slike kan oppbe-
vare den i “banken”, men brukes i telefon-
tiden hver dag kl 1700-1730.

Birgit Andersen, ansatt i Skien baptist-
menighet, vil være leirprest .�

Juniorenes kreative evner ble rikelig presentert . Her fra juniorleiren 2016, hvor kundene
kunne kjøpe seg ansiktsvask med svamp og kaldt vann FOTO: FEH

Klart for spennende juniorleir - 
med innlagt misjonsmarked

Klinikken er under oppføring.

Palmesøndag var det dåp i Medkila
kirke. Da ble Sher Day Htoo Ah Pa

døpt.
Sher kom til Harstad sammen med sin

familie for over 10 år siden, og har  siden

da vært menighetsbarn.
I gudstjenesten, etter dåpen, ble han

tatt opp som fullverdig medlem i menig-
heten. �

Dåp i Medkila

Forstander Odd Nilssen foretar dåpshandlingen.
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E
n variert og trivelig program
skapte en festramme om leiren,
som  ble avviklet i palmehelga.

I det gode programtilbudet var det akti-
viteter spesielt beregnet for små og store,
men også for alle aldersgrupper i felles-
skap.

Familieleirens “uteliv” ble markert
med tur til Kvæfjordmarka, Grottebadet
og Lekeland, og i følge Distriktsnytts kon-
takt med de yngre deltagerne “va ailt sam-
men kjæmpefint.”

Leiren var også en flott økumenisk
markering. Distriktsnytt registrerte delta-
gere fra bl.a.  Normisjonen, Den Norske
Kirke ogflere baptistmenigheter. En herlig
blanding.

Arild Brun Svendsen gjorde en kjem-
pejobb med presentasjonen av evangeliet
– og trollbandt både stor og liten. Hvilken
kapasitet den mannen er!!!

Påmeldingen til neste års leir er ikke
åpnet, men en ting er klart: Familieleirens
ledere tar en ny tørn palmehelga 2019. �

- Ailt sammen va kjæmpefint!

Denne gangen har vi trukket ut fire
personer, som får hver sin bok, “ 31
dager med Jesus” skrevet av Pauli G
Staalesen.

De heldige denne gangen er
Ruth og Sigurd Øvergård, Andenes.
Arna og Åge Rønnning Hansen, Åse
Arna Krey, Oslo
Else Karlsen,, Moen

Mange synes om Distriktsnytt. Det
tyder både innbetalinger og hyggelige
hilsninger på. Det inspirerer til økt inn-
sats. Men skal en klare det – altså å
utvikle bladet ytterligere, så må det
penger til.

Redaksjonen har et ønske om å
kunne øke årlige utgivelser fra 3 til fire
nummer..Skal dette skje, og styret
finner grunnlag for det, er økonomien i
bladet, og lesernes giverlyst, avgjøren-

se. Det er  mye interessant å skrive om
fra “Baptist Nord”-landet. Foruten
informasjon fra menigheter, styrer, råd
og utvalg finnes det mange mennesker
som har spennende historier å by på.
Dette ønske vi å formidle.

Bruk vedlagte giro og du bidrar til å
gjøre Distriktsnytt enda mer interes-
sant!

Takk for din gave!

Takk for gavene!

- Æ synes kjøkkentjeneste e arti, sier Noah
Ellburg. Alle fotos: FEH

Vi tar ansvaret også for Familieleiren
2019, sier lederne for 2018-leiren.

Fra venstere. May Britt Lund, Daniel
og Ingrid Lindberg, Magnus Lund, Odd
Anders og Hege Arntsen.

Arild Brun Svendsen trollbandt både liten
og stor.

– Nå sover barna, og da skal vi kose oss
med kaffe, kaker og gode venner, sier
Karina og David Nilsen.

Familien Ellburg fra Tromsø deltok på sin
andre Familieleir. Fra venstre: Silas,
Stian, Inger –Marie, og Rebekka.

Noah var ikke tilstede da bildet ble
tatt. Han ville heller ha kjøkkentjeneste
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- Vi fikk oppleve Gud 
på en spesiell måte

V
i var 33 deltakere, 15 ledere og
5 kjøkkenpersonale på Ung-
domsleiren i påsken. Agnete

Haraune og Simon Eidem var leirsjefer.
Det var en fin leir med mye snø. Torsdag
var vi i Sollia med hele gjengen og gril-
let der, fredag hadde vi Olympiade på
Rivermont og lørdag var vi i
Grottebadet.

Vi hadde møter morgen og kveld og
deltakerne fikk oppleve Gud på en ny
måte. Temaet for leiren var #Mystory og
vi dekket Guds historie gjennom bibelen
og vår del i den i dag.

Fredags kveld hadde vi ”bibelsmug-
ling” på Rivermont og delte deltakerne inn
i lag som skulle smugle ”bibler” til hytte 1.

Mellom Rivermont og hytte 1 sto flere
ledere som grensevakter. Vi hadde også
søkelys og spilte av lyder over høytalere.
Deltakerne gjorde en iherdig innsats med
smuglingen og gjorde det vanskelig for
grensevaktene som sprang rundt i 1 meter
pudder snø. I elleve tiden fikk vi inn klage
fra en nabo om bråk og vi skrudde av
lyden. Klokken 01.30 kom politiet opp til
Rivermont for sjekke hva som foregikk,
da var alle deltakerne lagt seg. Politiet tok
det hele veldig rolig og mente at vi kunnet
holdt på lengre. De kom bare siden det var
prosedyre. Det er leirsjef Agnethe
Haraune, som skriver dette til
Distriktsnytt. �

Talerne for høstens
Kvinneweekkend
er klare
Hovedtaler 

Grete Jarlesdatter Vangstad

Grete er teolog,
pastor i
Misjonskirka i
Bodø og leder
av Bønn for
Bodø. Fra år
2000 var hun
pastor i Narvik
og fikk i 12 år
være med på

endringen fra utdøende til misjonal
menighet.  Hun lengter etter å leve i
en profetisk bønnetjeneste og å finne
et pulserende Jesusliv i hverdagen.

Gjestetaler Ingfrid Mundal
Ingfrid jobber
som søndags-
skole-konsu-
lent i
Nordland. Hun
er leder av
Kvinner i
Nettverk
Nordland og er
til daglig aktiv

i Bodø Misjonskirke. Ingfrid er en
kreativ formidler. Hun lengter etter å
se mennesker satt i frihet og oppreist
til tjeneste for Gud. 

Det er Lukas 9-10 som blir grunnla-
get for forkynnelsen gjennom helga,

Det er forskjellige  temaer gjennom
hele helga, som f.eks:

«Misjonal livsstil med utgangs-
punkt i Lukas 10.1-12,.

«Med Jesus i hverdagen»

”For en tid som denne.”

«Med Jesus i singellivet»

«For en tid som denne»

«I Guds nærvær»

«Den samaritanske utfordringen»

Påskeleiren 2018

Angri Gingers var
et av lagene, med
deltagere fra for-
skjellige steder,
som ivrig deltok i
aktivitetene på
påskeleiren.

FOTO: BERIT SKOGLUND

Ingen leir uten kokker.
Jorunn og Henning
Haraune, samt Unni
Hansen har i mange
år gjort kjøkkentjenes-
te på Rivermont.
Bildets fotograf gjorde
også kjøkkentjeneste.
FOTO: BERIT SKOGLUND
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Land Trykkeri as
- få det trykt i Land du også!
Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no

Velkommen 
til stevne!
Årets distriktsstevne i Tromsø
arrangeres 8-10 juni, og både
Tromsø baptistmenighet og Baptist
Nord håper på god oppslutning.

Overnatting
Stevnedeltagerne må selv bestille
overnatting.
I umiddelbar nærhet ligger Tromsø
Camping. For de som ønsker å bo
der kan bestilling skje på
http://tromsocamping.no

Overnatting i baptistkirken
Ungdommene som deltar i stevnet
får tilbud om overnatting i
Baptistkirken

Hotell i Tromsø
For de som vil bo på hotel har byen
mange tilbud, og stevnedeltagerne
må selv bestille rom.

Stevnested
Alle møtene holdes på Lunheim
skole. For å komme dit må du kjøre
under Tromsøbrua i retning Kroken.
Før Kroken tar du av i kryss skiltet
“Lunheim”
sving så til HØYRE på første stikk-
vei.

Fredag

20.00 Åpningsmøte for alle.
Møteleder: Hege Arntsen
Innslag for barna:
Barneandakt i møtet                                                            
Ansvarlig: Ole Thorvald
Etter andakten:
2 – 6 år Lekekrok                               
Ansvarlig: Foreldrene
1. – 7. klasse   
«Sirkus med Ole Thorvald   
Ansvarlig: Ole Thorvald
Tale: Sten Sørensen
Musikk

Lørdag
10.00  Alle-sammen-samling                                                      
Ansvarlig: Ole Thorvald
11.00  Tur til Vitensentret for alle
barn                          
Ansvarlig: Kirsten og Hege
11.00-13.30 Seminarer
A. For kvinnene. 
(ikke klart når DN gikk i trykken)
B. For mennene. 
(ikke klart når DN gikk i trykken)
12.30 Seminar: 
Hva med bønnebarna? 
Innledere: Sten Sørensen og 
Elsebeth Sørensen
14.00 Middag- grillfest for hele
familien
Vi tenner grillene ved skolen.
Grillmat selges, hamburgere m brød
og salat. pølser m brød/lompe.
16.00 Valgfritt:

A.  Allsang på Lunheim skole
Leder: Hermod Bakkevoll

B.  Femkamp i skolegården           
Ansvarlig: Charlotte,Adine og
Anniken
19.00 Kveldsmøte
For barna: Ole Thorvald
Taler: Sten Sørensen
Lede: Rita Berg
Musikk
21.00 Kveldskafe

Søndag
10.00 Alle-sammen-gudstjeneste
For barna: Ole Thorvald
Taler: Sten Sørensen
Leder: Leif Vollan
Musikk

UnGDoMSProGrAM:
Fredag
Felles ungdomsmøte i Filadelfia

Lørdag
10.00  Delta i Alle-sammen
11.00  Seminar. Innleder: 
Katrine Tjomsland
14.00 Middag
16.00  Femkamp i skolegården
19.00  Delta i kveldsmøtet. 
Tur etterpå.

Søndag
10.00  Delta i gudstjenesten

Velkommen til stevne!

Program for distriktsstevet
8.-10. juni i Tromø
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Fellesskap i nord - Vi dro alltid hjem -
rikt velsignet!

- Jeg vet ikke hvor mange leirer jeg har deltatt på, som
kokke eller annen hjelper, men noen hevder at det er cirka
70 leirer.

10. november fyller Gunvor 95 år. Sammen med
Distriktsnytt mimrer hun om gamle leirer, og undrer seg over
at det idag må brukes så mye ressurser for å få noen til å ta
kjøkkentjeneste på Rivermont.

-Vil vi at ungdommer skal bli kjent med Jesus må vi også yte
litt innsats. Det er 62 år siden jeg var på første leir, sammen med
Karl, mannen min, og sønnen Terje, som da var 10 år.

Også Karl elsket leirene og leirarbeidet. Selvfølgelig var
det en god del arbeid, men gleden ved å oppleve deltagernes
trivsel, fellesskapet mellom lederne, og det gode budskapet
vi skulle formidle, var en gedigen vitamininnsprøyting, sier
Gunvor. 

-Når vi så frem til sommeren var junior- og ungdomslei-
rene noe av årstidens absolutte høydepunkter, og vi brukte
gladelig av ferieukene til leirarbeid. Vi dro alltid hjem – rikt
velsignet. 

I vår samtale strømmer leirminnene på, og Gunvor husker
spesielt alle kjøkkenoppdragene sammen med Ebba
Pedersen fra Narvik og Margit Hansen fra Grøtavær.  - Vi var
et trekløver som elsket Rivermont, og i en årrekke fikk dele
fellesskapet ved grytene. - Egentlig burde det være ventelis-
te for å få gjøre kjøkkentjeneste på Rivermont. Tenk for et
fantastisk  leirsted vi har, med et fantastisk kjøkken, sier
Gunvor 

-Min oppfordring er; når noen av de ansvarlige for leirene
på Rivermont spør om du kan gjøre tjeneste på leirstedet, må
du si ja. Det vil du ikke angre på. Du blir rikt velsignet. Det
er min erfaring, sier Gunvor, som med god samvittighet har
pensjonert seg fra kjøkkentjenesten, i en alder av 94 år. 

På hjemmebane er hun aktiv i Andenes baptistmenighet,
som  hele livet har vært hennes åndelige hjem. 

Vi takker Gunvor for praten, og ønsker Guds rike velsig-
nelse over de kommende dager.

Gunvor elsket kjøkkentjenesten og
samværet med de unge. FOTO FEH

Terje Åadne, Generalsekretær

J
eg har gjennom årene i baptistsamfunnet reist en hel
del i Nord Norge og besøkt de fleste om ikke alle
menighetene.

Jeg har lært å sette stor pris på vekkelseshistoriene til bap-
tistene i Nord Norge, men også menighetenes arbeid og det
viktige fokuset dere har på regionalt samarbeid i dag.

Det er vel ikke helt feil å si at menighetene i Nord Norge
står på skuldrene av den vekkelsesperioden som startet på
1870 tallet og især spredte seg i Finnmark og Troms.
Inspirasjonen fra denne vekkelsestiden er en påminner og
inspirasjon og kan være en oppmuntring til alle baptister om
at for Gud er alt mulig. Det nytter å stå i menighetsarbeid
over tid og søke Gud for hvilken vei som igjen kan skape
vekst og legge nye mennesker til fellesskapet med Jesus og
menigheten.

Baptistsamfunnet har løftet opp fellesskap som tema på
årets lederkonferanse og Sommerens Blink stevne og
bestemte i fjor at vi i årene som kommer skal fokusere våre
ressurser både nasjonalt og regionalt på menighetsutvikling
og menighetsplanting.

Hvis vi skal ha en fortsatt drøm om å nå mennesker i
Nord, må vi sammen se hvordan vi kan styrke menighetsfel-
lesskapene og det er spennende å se at dere som baptister nå
arbeider med et fornyet regionalt samarbeid for å styrke
hverandre.

Samtidig handler vekkelseshistorien om pionerer som så
et kall til å nå nye mennesker på nye steder med evangeliet.

Kan fellesskapet av menigheter i Nord Norge fornye
engasjementet og kallet til å være en menighetsbevegelse
med Jesus i sentrum, som kan nå ut til nye mennesker
gjennom våre eksisterende menigheter og gjennom nye fel-
lesskap på nye plasser?

Må Gud velsigne dere rikt i arbeidet med fellesskap i
Nord.



8

B-BLAD
Nord Norge distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn
v/ Hermod Bakkevoll
Daniel Olaisens v. 70
8480 Andenes

Distrikts-Nytt
Organ for Nord Norge Distrikt av Det

Norske Baptistsamfunn

Utgis 3 ganger årlig i samarbeid med
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Formgiver: Yngvar Martinsen

Trykk:
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Nord Norge Distrikt:

Leder: Odd Nilssen 

tlf 77 07 00 18/913 04 710

Kasserer: Marith Bakkevoll, 

tlf 913 63 077

Distriktsarbeider:

Hermod Bakkevoll, 

tlf 416 14 585

Gavegiro: 4760 16 24083

Ung baptist i Nord:

Leder: Annikken Myhre, 

tlf 924 30 523

Rivermontutvalget:

Ernst Selvik, tlf 913 06 352

Innsamlingskomiteen:

Unni Hansen, 

Nord Norske Baptistkvinner:

Heidi Myhre, tlf 472 30 936

- da menigheten hadde to kvinnefor-
eninger.

Andenes baptistmenighet hadde i sin
tid to kvinneforeninger. Den yngres og
den eldres.

Bildet viser Den yngres kvinnefor-
ening på utflukt. Etter det Distriktsnytt
har fått opplyst er bildet tatt ved
Bleiksvatnet på Bleik.

Ingebjørg Skarsem på Andenes stilte
hytta til disposisjon.

Bildet er sannsynligvis fra tidlig på
1950 –tallet.

Kvinneforeningen var en betydelig
virkegren i menigheten, og også for
Andenes baptistmenighet var dette et
svært viktig arbeid.

Det økonomiske bidraget fra kvinne-
foreningen var betydelig.

Kvinneforeningens julemesse har i
alle år hatt stor oppslutning – og fantas-
tisk innsats fra kvinneforeningen.

Selv om det i dag er kun en kvinne-
forening, møtes den jevnlig, og er til stor
velsignelse for både menighet og for-
eningsdeltagere. �

Det var en gang . . .

Husk

DISTRIKTSNYTT

med en 

gave!

TAKK!

Kontonr.:

4760 16 24083

Dødsfall
Tidligere pastor i Andenes baptistmenighet, Jens Mikalsen, døde i januar.

Jens mikalsen var pastor på Andenes fra august 1978 frem til sommeren 1983.
Altså 5 hele år.
Jens  sovnet stille inn 12 januar, og ble begravet tirsdag 23 januar.

I mars døde Bernt rødevand, Nordmela.
Han var født 1/5-24, og døde 19/3 –18. Ble begravet fra Fristad, Nordmela

27/3.

Vi lyser fred over deres gode minne!

Komiteen som planlegger årets dis-
triktsstevne i Tromsø, gjør hva den kan
for at stevne skal bli bra.

Bidrar du med DIN BØNN for stevne,
og for de som planlegger, vil dette ble et
godt stevne!

Tar du utfordringen?

Be for distriktsstevne


