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Nord-Norge distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn

-Andakt ved Elsa J Paulsen
- Ønskedugnad på Rivermont
- Madrassaksjonen fortsetter
- Ønsker flere Rivermonts Venner.
Dette er noe av det du kan lese
i denne utgaven.

Lørdag 17 . februar 2018

En historisk begivenhet
for nordnorske baptister
Etter at en komite i mer enn et år har
jobbet med forslag om sammenslåing
av Nord Norsk Baptistungdom (Ung
baptist i Nord) og Nord Norges distrikt
i Det Norske Baptistsamfunn, kunne
det “nye” årsmøtet gi sin godkjennelse
til komiteens arbeid. Dermed var
Baptist Nord en realitet.

S

amtidig ble det en skilsmisse
mellom Nord Norsk Baptistungdom
og Rivermont da Rivermont
Ungdomssenter fikk eget driftsstyre og
regnskap, og dermed ansvaret for alt som

har med det bygningsmessige og øvrig
eiendom å gjøre.
for å få realisert sammenslåingen ble det
avviklet tre årsmøter i løpet av 5-6 timer.
Både Nord Norsk Baptistungdom og distriktsstyrets årsmøter måtte stemme over en
eventuell sammenslåing, og det ble vedtatt,
selv om det kom utsettelsesforslag fra
harstad og Kvæfjord, som mente en måtte
bruke mere tid på prosessen, blant annet for
å tilpasse vedtektene. flere delegater mente
det hadde vært nok tid for menighetene til å
bestemme seg, og så ingen grunn til å vedta
utsettelsesforslaget.
■

Leif Vollan, ( til høyre i bildet) Tromsø, ble
enstemmig valgt som leder for Baptist i Nord,
mens Bård Jørgen Kollbotn, Aune, fikk samme
oppslutning som leder for Rivermonts driftsfoto feh.
styre.

Håper på god oppslutning om Kvinne-weekend
Planleggingen av årets Kvinne-weekend på Rivermont, 7.-9.september er i
full gang.

D

et legges stor vekt på lovsang i
dette stevnet, og Lisbeth og Bjørn
hofstad vil lede lovsangen i
kveldsmøtene fredag og lørdag, samt søndag formiddag.
Berit Skoglund og Kirsten Aakervik har
lovsangs-ansvar i seminarene.
- Brosjyremateriellet er under utarbeidelse, og blir distribuert så snart de er klare,
sier Myhre. hun oppfordrer alle til å være
tidlig ute med sine påmeldinger.
- Jeg ber også om at de som ikke skal

delta i hele weekenden, men kun på festkvelden lørdag MÅ melde seg innen fredag 7.9,
kl 1200.
Det blir også gode muligheter for kroppslige bevegelser, da det blir satt av tur-tid for
de som ønsker det. turmålene er Aunfjellet
og Nupen, som gleder seg ekstra til høstens
week-end.
NNBK er også involvert i planleggingen
av det “nye” distriktsstevnet, som blir i
tromsø i juni. her legges det opp til både
Kvinne- og Manns-seminarer.
Myhre opplyser også at det er fire loddbøker i sirkulasjon i distriktet, og håper på god
salgsrespons, og at det også kan gis fine og
gode gevinster til lotteriet.
■

Kvinneleder Heidi Myhre håper på god oppslutning om sommerens distriktsstevne og høstens Kvinne-weekend.
foto: feh
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Påskemorgens lys
Joh. 20:1-18
Av Elsa J. Paulsen

Snart er påsken her og vi skal igjen
samles om dens budskap. Vi skal
synge de mektige påskesalmene og
fylles av høytidsstemning. Som denne
av N.F.S. Grundtvig:
Påskemorgen slukker sorgen, slukker
sorgen til evig tid;
Den har oss givet lyset og livet, lyset og
livet i dagning blid.
Påskemorgen slukker sorgen, slukker
sorgen til evig tid;
Redningsmannen er oppstanden, er oppstanden i morgengry!
Helvede greder, himlen seg gleder, himlen seg gleder med lovsang ny.
Redningsmannen er oppstanden, er oppstanden i morgengry!
Jeg glemmer aldri min første påske som
kristen. Jeg var på påskeleir. Jeg hadde
blitt en kristen for noe over en måned
siden, men forsto ikke så mye av hva det
innebar. På langfredag kveld var vi samlet
til møte og fikk forkynt evangeliet om Jesu
død og hvorfor han måtte dø. Da gikk dette
opp for meg: Jesus måtte dø for min skyld.
han ga sitt liv for meg. han var villig til å
lide og dø for at jeg skulle kunne leve med
ham.
Jeg fikk også oppleve påskemorgen på
en spesiell måte: Jesus hadde stått opp for
å gi meg nytt liv. Det var som om solen
aldri hadde lyst sterkere. Jeg fikk et nytt
liv. Det var en sterk opplevelse av påskens
budskap som sitter i meg den dag i dag..
og det er dette påsken handler om: Død

og oppstandelse. og begge deler hører
med. om ikke Jesus hadde stått opp, hadde
ikke døden på korset kunnet redde oss, og
vår tro hadde vært meningsløs. Derfor er
det så viktig for alle evangelistene, også
Johannes, å fortelle om det som hendte
påskemorgen. teksten vår forteller om
Maria som kommer til graven for å gråte.
De fleste av oss vet hva det vil si å gråte
ved en grav. Maria finner gravsteinen veltet bort og er overbevist om at det har vært
gravrøvere der. hun løper til Peter og ”den
andre disippelen” og forteller hva som har
hendt. De løper til graven og går inn i den.
Det står om ”den andre disippelen” at han
så og trodde. Det står ikke hva Peter trodde. Like fullt var Jesus stått opp. hans
oppstandelse var ikke avhengig av Peters
tro. Disiplene gikk så hjem igjen, men
Maria ble værende. hun ville være der
Jesus var blitt lagt. Da opplevde hun at
Jesus talte til henne, men hun kjente ham
ikke igjen. Da kalte han henne ved navn og
hun fikk et budskap å gå med til disiplene.
Da kunne hun forlate graven. Jesus var
ikke der lenger. han var stått opp. hun
hadde møtt ham. «Da gikk Maria
Magdalena av sted og sa til disiplene:
«Jeg har sett Herren!» Og hun fortalte hva
han hadde sagt til henne. (Joh.20:18)
Jesu oppstandelse betyr en endelig seier

Døden skal ikke være det siste.
Påskemorgens lys skal skinne for evig.
«Påskemorgen slukker sorgen, slukker
sorgen til evig tid;»
«Redningsmannen er oppstanden, er
oppstanden i morgengry!»

Elsa J Paulsen har vært pastor i følgende menigheter:
Mo i Rana 1982 - 85
Esse, Finland 1985 - 89
Narvik 1989 - 97
Kragerø 2004 - 06
Balsfjord 2006 - 2015 (Lønnet 2006 2011)
Sandsvær 2017 -

Elsa J. Paulsen.
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over døden, ”den siste fienden”. Jesus har
lovt at den som tror på ham, skal leve om
han enn dør. Derfor skinner lyset også i
dødsskyggens dal. Men påskemorgens
under har større rekkevidde. en gang skal
alle graver være tomme. «For slik Far har
liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha
liv i seg selv, og han har gitt ham myndighet til å holde dom fordi han er
Menneskesønnen. Undre dere ikke over
dette, for den tiden kommer da alle de som
er i gravene, skal høre hans røst.» (Joh
5:26-28f).
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Ønskedugnad på Rivermont!

I

årenes løp har det vært mange dugnader på Rivermont, og dugnadsgjengene har på ulike områder gjort
kjempeinnsats.
Maling, grøfting, vedhogst, rundvask,
snekkerarbeid, gartnerarbeid, for å nevne
noe, er blant de mange jobbene som er
gjort.
også i fremtiden trenges det dugnadsbidrag. Periodevis har det vært minimal oppslutning, og følgelig har mange oppgaver
blitt ugjort.
Nå åpnes det for “ønskedugnad”. Dvs
at dersom det ikke passer for deg å stille
når det er dugnadshelger, så kan du gi
beskjed at du tar en gitt oppgave på et tidspunkt som passer deg.
tradisjonelt har dugnadene vært i forkant av juniorleirene, og tidlig på høsten.
Noe av det fine med disse dugnadene er
det sosiale fellesskapet, og når det nå oppfordres til innsats kan du selv velge.
følgende dugnadshelger er klare:
12-16. juni og 18-22. september
■

Margareth Eidem, Birgit Eira Karlsen og Gunvor Jacobsen har flere ganger gjort dugnadsinnsats som kokker på leirer og weekender.
foto feh

Rivermont Ungdomssenter

Spisesalen skal utvides
M

ange er spent på om det er stopp i
utbyggingsplanene på Rivermont,
og vi spør derfor ernst Selvik, om noe er
på gang.
-etter at arealplanen ble vedtatt av
harstad kommune i april 2014, har planer
kommet på papiret, men ikke lenger.
Vår første oppgave var å bygge en
Møte- og aktivitetshall, men denne er
stoppet, men ikke skrinlagt
-Er det da prosjekttørke på Rivermont?
-Nei, sier Selvik, og trekker på smilebåndet. et senter som Rivemont har stadig
små og storeoppgaver som må ivaretas.
Nå skal utvidelsen av spisesalen skje både
i bredde og høyde, etter et vedtak gjor på
Sommarøy i 2015. Behovet er absolutt til
stede, og alles håp og tro er at dette må
lykkes.
-Er planløsningen klar?
-forarbeidet for denne utvidelsen er
gjennomarbeidet både av arkitekt og

Behovet for større og bedre spisesal er tilstede, og arbeidet er nå i startfasen.

beregningskonsulent, og dermed ligger alt
til rette for å gjennomføre det videre arbeidet i prosessen
-Men Rivermont alene kan vel ikke søke
om byggetillatelse?

foto feh

-Det er korrekt. Det må skje gjennom et
godkjent bygge- eller konsulentfirma, og
det arbeidet er påbegynt. flere firmaer
jobber med tilbud, og når disse er klare
fortsetter arbeidet i Byggekomiteen, sier
ernst Selvik.
■
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Mini-outreach
til Honningsvåg!

I

fire dager ( + to resiedager) var Disippel-trenings-Skolen
(DtS) på Borgen ( Ungdom i oppdrag) på teamtur til
honningsvåg. Vi lar en av studentene fortelle:
Det tok ni timer. Men endelig kom vi frem. etter en vakker, og
slitsom, biltur fikk vi raskt satt inn vår bagasje mens regnet øste
ned fra himmelen. etter en kort omvisning på Betania, sovnet vi
velfortjent. Mini-outreachen var offisielt startet i verdens nordligste by, det vakre og stille honningsvåg. følgende dager brukte vi til å gjøre oss kjent i honningsvåg, og med folkene der.
Utenom å vandre rundt i byen, fokuserte vi på å organsiere en
Gudstjeneste, en internasjonal matfest, et bønnemøte og en filmkveld.
Selv om ikke alt var like vellykket, var det definitivt lyspunkt
blant disse aktivitetene!! Det jeg personlig like vest var talen i
kirken over Lukas 15 og den internasjonale matfesten som til og
med fikk lokal mediedekning.
for å kjenne på atmosfæren i byen trengte vi bare å gå ned på
kaia. Mens man satt der på en benk kunne man kjenne på stillheten og tidløsheten, og det det vakre fjellandskapet gli over i den
blå sjøen. Prikken over ien i det levende maleriet var definitivt de

fargerike fiskebåtene som stille beveget seg på den beroligende
fjorden.
fra mitt ståsted var den flotteste opplevelsen denne uka å
besøke Nordkapp. Med en breddegrad på svimlende 71/10/21,
blir det å si :”-jeg er på toppen av verden” en underdrivelse. Ikke
bare tanken på å være så langt nord var overveldende, men også
å se utover de urørte vakre klippene, platået og havet var en opplevelse i seg selv. Å stå der og tenke på hvordan Gud skapte og
formet all den røffe elegansen på jorda gav meg glede i hjertet.
Sivan truly, student på Borgen DtS 2017/2018

Takk fra Nordkapp!
Vi i Nordkapp baptistmenighet er takknemlige for alle bidrag
disse flotte ungdommene km med !!
etter noen flere uker med undervisning på Borgen, dro teamet
i januar på outreach i tre måneder til to asiatiske land. Vi ønsker
dem Guds velsignelse videre!
■

“Gi din frivillige kontigent til

Distriktsnytt
og vær med i trekningen om
4 bøker. Bruk vedlagte giro.
Takk for din gave!”
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Minns du sången-koret:

Konsert i Bergen
Helgen 31.8.-2.9 gjester Minns Du sången - koret Bergen.

MDS-koret skal snart ha ny konsert. Denne gangen i Bergen. Bildet er fra en øving i forkant av konserten som var arrangert av Harstad
Tidende.
foto: feh

K

onserten blir 1. september i
St.Jakob-kirken, som ligger
sentralt i byen. Søndag formiddag blir det sang- og musikkgudstjeneste i Baptistkirken, som ligger utenfor

sentrum.
Gunnar Wiik, bergenser som for tiden
er vikariende sogneprest på Andenes, har
sammen med hermod Bakkevoll vært på
befaring til kirker og hoteller i Bergen, for

å sjekke alternativer for både korsamling
og overnatting. I skrivende stund er ikke
overnattingstilbudet helt klart, men kormedlemmene vil få orientering om dette i
god tid.
■

Aksjonen som bidrar til
bedre nattesøvn
I

forrige utgave av DN presenterte vi
muligheten for å støtte madrassaksjonen som NNBU/Ung baptist iverksatte.
en god del givere vil nok sove ekstra
godt når de overnatter på Rivermont, og
årsaken er deres samlede bidrag i aksjonen.
17890 kroner er i skrivende stund kommet inn.
Dersom du som leser føler behov for å

sikre søvnen ved ditt besøk – eller for at
andre skal få sove godt, så kan du gi ditt
bidrag til konto 4760 05 08039.
Merk innbetalingen med madrassaksjonen.
■
Det kan fortsatt gis bidrag til madrassaksjonen, sier Anniken Myhre, Adine Eidem
Hansen, Hege Arntzen, Kirsten Åkervik og
foto: feh
Janne Tune.
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Ville ikke ha personlige gaver heller støtte til klinikkprosjektet

M

agnus Lund passerte i
desember 50-årsgrensen.
Det ville han markere med
en feiring i baptistkirken på
Borkenes, hvor han er pastor.
-Jeg ville ikke ha noen personlige
gaver, men heller et bidrag til et prosjekt som jeg brenner for, sier Magnus,
som kunne glede seg over at gavekontoen passerte 19000 kroner.
Det betyr at vi har samlet inn cirka
50000 kroner til klinikken i Burma..
Magnus forteller videre at det i
begynnelsen av desember ble arrangert
sangkafe i bygdas baptistkirke – nettopp for å skaffe penger til bygging av
sykehusklinikken i Burma.
Le Wah Waw er innsamlingsleder,
og prosjektet har en kostnadsramme på
320000 kroner.

- Dere har en forkjærlighet for
Burma?
- også for Burma, sier Magnus,
som påpeker at baptistmenigheten er
bidragsytere til lokale, nasjonale og
internasjonale prosjekt i regi av Det
Norske Baptistsamfunn. Vår menighet
har tidligere vært med å bygge barnehjem i Burma, og denne aksjonen er
for å styrke helsetilbudet.
- Dette er et 5-årsprosjekt. Hvor
skal en sende pengene, hvis en vil støtte prosjektet?
-Aksjonens konto for klinikk i
Burma er 4750 55 44117
Over: Magnus Lund
ønsket kun gaver til
klinikkprosjektet i
Burma.
T.v.: Burmeserne bidro
med underholdning i
foto: feh
festen.

- Det er samlet inn tilsammen
50000 kroner. Da mangler dere
270000 kroner. Hvordan skal dere nå
målet?
- Dette er et 5-årsprosjekt, så vi
mener at målet er realistisk å nå, sier
Magnus.

Kvinnedominans i styret for
Baptist Nord.
Leif Vollan, tromsø, ble valgt som leder
for Baptist Nord.
Øvrige styremedlemmer ble Gøril
Madsen, Kasfjord, Agnete haraune,
Sommarøy, Adine eidem hansen,
Sommarøy og Unni hansen, Sommarøy.
Varamedlemmer ble Knut olaf
frikstad, Grøtavær og Birgit eira Karlsen,
Andenes.
Bård Kollbotn leder
Rivermontstyret
Kollbotn som kommer fra Aune baptistmenighet, vil styre sammen med Bernt
hansen, Sommarøy, Janne tune,
harstad, tor heimtun, Grøtavær, Unni
hansen, Sommarøy.
Varamedlemmer blir ernst Selvik,
harstad og May Britt Lund, Borkenes..
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Vedlikeholdskomite

Innsamlingskomite

henning haraune, Sommarøy, espen
Norskott, Kvæfjord, trond tune,
harstad tom Arild Norskott, Kvæfjord
og ernst Selvik, hArstad,

ernst Selvik ,harstad, tore Myhre,
tromsø, Ruth Bråtveit, Sandnes, Unni
hansen, Sommarøy.

Byggekomite.
Bernt hansen, Sommarøy ,Ingrid
Kollbotn, Aune, trond erlend fjellå,
Ballangen, Viggo finjord, Kasfjord,
ernst Selvik, harstad.
Leirkomite
Komiteen som skal planlegge barne- og
ungdomsarrangement på Rivermont er
Anniken Myhre, tromsø, Charlotte
eidem hansen.
to av kandidatene som ble forespurt av
valgkomiteen, og sa ja, trakk seg like før
årsmøtet. Styret i Baptist Nord fikk derfor
i oppdrag å finne flere personer til komiteen.

Stedsnavnene refererer til hvilken baptistmenighet de sogner til.

50 års innsats
ernst Selvik har signalisert at han
ønsker å trappe litt ned på sitt engasjement for NNBU og Rivermont
Ungdomssenter.
Det er 50 år siden han ble valgt som
styremedlem i NNBU, og senere mangeårig leder. han har også vært en drivkraft i
realiseringen av det nye Rivermont.
han trapper nå ned med kun å være
varamedlem (møtende) i Rivermonts
driftsstyre, Vedlikeholdskomiteen, Byggekomiteen og Innsamlingskomiteen
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Jeg tror Gud smilte
Av Frank Einar Hansen

Det var julaften. Klokken hadde passert 12, og middagen skulle klargjøres. I full aktivitet foran komfyren
fikk jeg plutselig et kink i ryggen, og
gikk rett gulvet. Smertene var intense, og etter mye om og men kom jeg
meg i senga. Jeg konkluderte der og
da at denne jula blir jeg sengeliggende.

M

en, når nøden er stor er ofte
hjelpen nærmere enn en tror.
Yngstedatter harriet kom inn
på soverommet med spørsmålet :
–Pappa, ka har skjedd? – Æ har fått et
kraftig rygghaill. Det e skikkelig ondt.
- Sånn kain du ittje ha det. Æ må be tell
Gud før dæ, sa harriet.
- e det greit at æ ber, spurte hun. - Det
får du lov tell, var svaret.
- Kjære Gud! Nu ser du han pappa. han

har vældi ondt. han skulle årne middag tell
ho mamma kjæm fra jobb, men nu får han
det ittje tell, sia han har så ondt. Æ ber om
at du må hjælpe han, førr det veit æ at du
vil. Æ takka dæ førr at du høre mi bønn, og
så må du ha ei rektig god jul, Gud. Amen!
At noen ønsket Gud ei riktig god jul
hadde jeg aldri opplevd, men i det øyeblikket det ble sagt fikk jeg et skikkelig latteranfall, for ønsket var så spesielt.
Da skjer det noe forunderlig. Det var
som jeg opplevde et “klikk” i ryggen, og
etter at jeg var ferdig med å le, kunne jeg
reise meg, og innta plassen ved komfyren,
for å gjøre middagen ferdig.
Da er det harriet ser på meg og sier :Gud hørte bønnen min!
Der og da fikk jeg igjen bekreftet at en
kan komme til Gud med alt som ligger en
på hjertet, og det er heller ikke spørsmål
om hvem som ber
Ryggen ble akutt friskt.
Jeg tror Gud smilte, og fikk en god jul.
■

Harriet syntes det var viktig å ønske Gud
en god jul, og fikk et herlig svar. foto feh

Kvinneforening gav 5000 kroner til Distriktsnytt
K
vinnene i Andenes baptistmenighet
har nylig bevilget 5000 kroner til
driften av Distriktsnytt.
Nord Norske Baptistkvinner bestemte i
sitt siste styremøte å gi 1500 kroner til
samme formål
Kasserer Gunvor Jacobsen, i kvinneforeningen på Andenes gav redaksjonen
denne gledelige meldingen i februar, og sa
samtidig:
-frank einar, nu må du skrive detta i
bladet, og oppmuntre de andre kvinneforeningene tell å jøre det samme. Vi må ha
Distriktsnytt.
Dermed er Gunvors oppfordring gitt!

Husk

Distriktsnytt har heldigvis mange gode
støttespillere. Som nevnt i siste fjorårsutgave ville det bli trukket ut noen “vinnere”
som får hver sin bokpremie.
Disse ble
Karin helene Leitring, Grøtavær
Liv Kari Krey, Lonkan
Martha elise Lauveng, Sommarøy
torgeir Lakselv, tromsø.

Bladet er helt avhengig av de frivillige
gavene, og håper at leserne også i år vi gi
sitt bidrag i form av frivillig kontigent.
Bruk vedlagt giroblankett.
■

Gunvor ivrer for Distriktsnytt, og håper
alle vil gi en gave til bladet – ved bruk av
girotalongen som følger bladet. foto: feh

DISTRIKTSNYTT med en gave! TAKK!
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Ha spesielt fokus på
barne- og ungdomsarbeidet!

o

dd Nilssen, som inntil distriktets
årsmøte var leder for baptistenes distriktsstyre, skrev i årsrapporten for 2017:
“Vi lever i en tid da det å være kristen,
spesielt for ungdom, er under stort press,
og å drive kristen virksomhet for barn og
unge er ikke helt enkelt med tanke på konkurransen vi har fra mange andre fritidsaktiviteter som tilbys.
Med tanke på menighetenes fremtid er

arbeidet blant barn og ungdom av største
viktighet. Jeg håper derfor at den nye
organisasjonen som skal dannes vil fungere og ha spesiell fokus på barne- og
ungdomsarbeidet i distriktet.”
Nilssen ble i stiftelsesmøtet for Baptist
Nord takket for sin innsats som leder av
distriktsstyret. 5 år som medlem, og 15 år
som leder. han ble forøvrig valgt som
varamedlem til styret i Baptist Nord. ■

Avtroppende distriktsstyreleder Odd Nilssen
håper fokus i fremtiden blir på barne- og
foto: feh
ungdomsarbeidet.

Årets leirer på Rivermont
Familieleiren 2018
Arrangeres
i
palmehelgen
på
Rivermont. Årets trekkplaster blir Arild
Brun Svendsen, pastor i fredrikstad
Baptistmenighet, og som gjennom sin
malekunst og fortellerevne har en
genuin evnte til å formidle det kristne
budskapet.
Påskeleiren 2018
Årets påskeleir på Rivermont blir et fellesarrangement mellom det som inntil
17. februar var Ung baptist ( NNBU),
tromsøkirka og pinsemenigheten
filadelfia i tromsø
Leirsjefer blir Agnete haraune og
Simon eidem, mens undervisningen blir
ved Katrine tjomsland, fra pinsemenigheten i tromsø.
Arrangeres i tidsrommet 28 mars – 1.
april.
Juniorleiren 2018
23 – 27. juni er det klart for det mange
barn mener er årets høydepunkt, juniorleiren på Rivermont.
Leirsjef Kirsten Aakervik sier til
Distriktsnytt at planleggingen allerede
er i gang.
hun ønsker at det blir bedt for forberedelsene, slik at leiren bir etter Guds vilje.
■
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Juniorleirene er alltid populære. Bildet viser deltagere på 2016-leiren.

Distriktsarbeider-stillingen blir
videreført.
I distriktsstyrets årsmelding for 2017
påpeker distriktsstyret at stillingen
fungerer godt, og at hermod
Bakkevoll tilbys videre engasjementi
20 % stilling. Stiftelsesmøtet for
Baptist Nord valgte med akklamasjon
å videreføre stillingen

foto: feh

Nesten 100 % oppslutning om
støtte til distriktsarbeider-stillingen
Distriktsstyrets regnskap viser at det
kun er en menighet som ikke deltar i
ordningen med å betale et årlig tilskudd for å drifte stillingen som distriktsarbeider.
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Nye muligheter - ser vi ansvaret?
I denne utgaven ser dere navnene på
de som har fått tillitsverv i nyorganiseringen av vårt fellesarbeid.

U

ng baptist (NNBU) og distriktsstyret er nå samlet i Baptist
Nord, og de ulike styrene og
komiteene har alle ulike, men svært viktige oppgaver.
Noen få har vært skeptiske, andre svært
positive, til den nye organiseringen, men
når vi nå har fattet et vedtak, så har vi som
nordnorske baptister vist at vi står samlet
om gjennomføringen.
Det er mange oppgaver som skal gjøres. I og med at årsmøtet for Baptist Nord
blir lagt til Rivermont ungdomssenter
hvert år i februar, blir det nå mulighet til å
arrangere stevner med helt nytt innhold.
første stevne etter ny modell blir i tromsø
i juni måned.
Leirkomiteen får svært viktige oppgaver med å arrangere og gjennomføre aktiviteter for barn og unge. I dag tilbys barn
Bildet- som viser et utsnitt fra et av årsmøtene på Rivermont, viser en fin blanding av ung
og unge utrolig mange tilbud, og har får og gammel som ønsker at vi bruker mulighetene som vårt arbeid kan gi
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komiteen en utfordring – nemlig å gjøre
leirer og week-ender attraktive med godt
innhold. Dette er en oppgave som også
avtroppende distriktsleder odd W Nilssen
påpekte i distriktsstyrets rapport til årsmøtet.
Denne komiteen er – etter manges
mening – den viktigste, og derfor er det et
“must” å ha komitemedlemmer som er
skikkelig tenkt for å gjøre en innsats
Rivermontutvalget og Byggekomiteen
får nå fullt og helt konsentrere seg om
bygget og byggeaktiviteten, oppgaver som
er viktig, så Rivermont Ungdomssenter
også kan møte de utfordringer som fremtidens krav legger på stedet og driften
Den nye organiseringen forteller at vi
søker etter løsninger som gjør at vi arbeider bedre og gjerne på en annen måte. Da
tør en gi slipp på det som har vært tradisjon. og det er en viktig holdning når vårt
oppdrag er å spre evangeliet og vinne
mennesker for Kristus og menigheten.
Vi kan synse og mene mye om virksomheten vi driver, men utover synsingen
må vi vise et engasjement som forteller at
vi tar ansvar.
Blir vi med?
Å gi barna gode opplevelser på Rivermont er en viktig oppgave for Baptist Nord. Her ser
foto feh
■ vi noen kjekke gutter fra juniorleiren i 2016
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Store utfordringer for Innsamlingskomiteen
Mandatet til Innsamlingskomiteen for Rivermont
Ungdomssenter å er samle inn penger til de mange
bygge- og vedlikeholdsoppgavene som må ivaretas.
et bygg som er i kontinuerlig bruk vil få normal slitasje
som må repareres over tid.
I dag er det 84 faste givere. Gavebeløpene er fra 100 til 600
kroner pr måned, og noen ungdommer gir 50 kroner i måneden.
tar en utgangspunkt i at det i følge Årboka 2016 for det
Norske Baptist-samfunn er cirka 700 baptister i Baptist Nordlandet, er tallet på Rivermonts Venner i minste laget.
Når en i samme årbok ser at antallet juridiske medlemmer er
cirka 1880 er det å håpe at Innsamlingskomiteen også når noen
av disse.
I Baptist Nord – landet er det 19 menigheter. 6 av disse gir
ikke noen andel til Rivermont.

Enkelte juniorer ville sitte litt høyt og spesielt i hyggekvelden.

Innsamlingsfordeling.
Rivermonts Venner bidro med 269890 kroner.
Menighetsandelen, samt bidraget fra Nord Norske
Baptistkvinner utgjør 102474.
Andre gaver til senteret utgjør 102422 kroner.
Oppfordring til menighetene
Innsamlingskomiteen oppfordrer menighetene til å arrangere møter eller tilstelninger som setter fokus på Rivermont
ungdomsssenter.
Det må også legges opp til at barn og ungdom i lokalmiljøne blir invitert til arrangementene som er på Rivermont. Leirer
er en fantastisk mulighet på bli kjent med Jesus på. I tillegg får
en venner for livet, heter det i komiteens årsrapport.
Alltid oppgaver og utfordringer.
I rapportens sluttord heter det at det alltid er oppgaver og
utfordringer ved vårt ungdomssenter – som venter i form av
praktisk arbeid og økonomisk innsats. Alle kan være med å
bidra.
Du kan handle, gjøre, gi, slik at arbeidet kommer på gli. til
dette arbeidet trenger vi glade givere, villige hjerter og hender,
som vil være med å legge til rette for at unge og eldre skal få
kjennskap til og fornyelse i Jesus Kristus.
■

Undervisning er en viktig del for å vise de unge hvilken vei de
skal vandre.

Land Trykkeri as

En juniorleir med god grillmat og godt fellesskap mellom ledere
og juniorer er en selvfølge.
ALLe foto: feh

- få det trykt i Land du også!

Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no
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Noen ønsker
at vi ber
- Du er jo kristen, og da regner jeg
med at du ber. Du må hjelpe meg!
hun var i en vanskelig situasjon,
og følte at bønn kunne hjelpe, men
var usikker på hvordan hun skulle be.
Jeg ble både overrasket og glad,
og jeg følte en utrolig glede – tenk,
hun ba meg om forbønn.
Det ble sendt mange bønner til
Gud om det konkrete bønneemnet.
Så; etter noen måneder fikk jeg en
veldig fin tilbakemelding. Kvinnen
stod sammen med flere av sine kolleger, og da hun så meg utbrøt hun: –
Der er han som gjorde slik at jeg fikk
hjelp!
Så fulgte en god klem, og jeg
kunne glede meg over å se det konkrete resultatet av bønnen.
Men jeg måtte presisere at det var
ikke jeg som hadde utført det hun
opplevde som et under. Jeg hadde,
sammen med andre forbedere som
ble kontaktet av meg , formidlet hennes ønske, og Gud svarte.
Det var en fantastisk opplevelse.
Gud hørte bønnen!
Mange ganger er vi kanskje for
forsiktige med å vise at vi ber, og
gjerne bidrar til forbønn.
for en tid siden stod en kjent
hotellmann frem på tV, og fortalte
hvor takknemlig han var for at noen
gjennom bønn viste at de ønsket han
og kona alt godt.

Må vi som troende bruke mer tid
på bønn enn på diskusjoner og andre
uvesentligheter.
Det tror jeg vil bringe velsignelser
til oss selv - og de som blir omfavfeh
net av våre bønner.

- Jeg vil ha
Mannsmøtene
tilbake
- for mange år siden arrangerte
distriktsstyret noe de kalte for
Mannsmøter. Det skjedde om høsten, og var arrangert rundt omkring
i menighetene.
Kvinnene har sine Kvinne-weekender, ungdommene sine ungdomsleirer.
etterhvert ble Mannsmøtene
borte....og de savner jeg.
Med vårt flotte Rivermont bør
dette være mulig å få til...allerede fra
høsten.
Utfordringen går herved til styret
i Baptist Nord., sier en som håper
dette kan realiseres.

Gi Jesus videre

Rivermont ungdomssenter var
arene for den felleskirkelige lederkonferansen “Gi Jesus videre”,
som ble arrangert 19 – 21. januar.

etter det Distriktsnytt har grunn
til å tro var det nærmere 90 deltagere
fra flere kirkesamfunn.
Kursets målsetning var å inspirere
til å gjøre Jesus kjent i Nord-Norge,
samt bygge nettverk med personer
som brenner for dette.
I tillegg skulle konferansen
utveksle gode ideer om hvordan gi
Jesus videre.

Inspirasjonsseminar
med Ommund
Rolfsen
- Dette var utrolig interessant, og
må gjentas over en weekend, ikke
bare noen få kveldstimer den 16.5.
Det var konklusjonen fra flere tilhørere som var kommet til
Rivermont for å overvære årsmøtene
lørdag 17.2
Med tittelen “La organiseringa
styrke livet” ledet Rolfsen oss inn i
en del problemstillinger som skapte
gode samtaler i gruppene, og som på
mange måter gjorde at vi måtte tenke
litt nytt.
Det vil føre for langt å referere
seminaret, men en ting er sikkert:
Baptist Nord bør kunne ha dette som
en temasamling over en weekend.
Det er godt å bli utfordret på våre
strukturer.

Der og da fikk jeg det for meg at
å være mer frimodig på bønnesektoren vil gi mange velsignelser.
Medmennesker kan møte vanskeligheter gjennom sykdom og andre
“motbakker” i livet, og kan trenge
hjelp fra sine omgivelser.
Den franske mystikeren og helgenen, Bernard av Clairvaux sa i sin tid
at “Gud finnes lettere ved å be enn
Ommund Rolfsen var en inspirerende person lytte til.
ved å diskutere”.

foto feh
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Nord Norge distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn
v/ hermod Bakkevoll
Daniel olaisens v. 70
8480 Andenes

Det var en gang . . .

Juniorleir med fest og moro

Distrikts-Nytt
Organ for Baptist Nord – en del
av Det Norske Baptistsamfunn.
Redaksjon:
Frank Einar Hansen (ansvarlig)
frank.einar.hansen@aune.no
Tlf 906 75 011
Roger Dahl
Formgiver:
Yngvar Martinsen

Odd Adolfsen, Jon Ivar Windstad og Roger Dahl, har alle gitt gode bidrag og dugnadsinnsats til
juniorleirene, og i dette tilfellet også med mye moro på markedsdagen.
foto feh

B

ildet er sannsynligvis fra juniorleiren i
1993, og ble tatt på en av markedsdagene i leiren. her fikk juniorene ha sine
egne boder, hvor de tilbød ulike tjenester.
Ønsket du hårvask, grønne vafler, bli
spådd, skyte på blink, eller andre tilbud, var
det mye å velge i.
også lederne fikk anledning å gå ut av
sine roller i leiren. her ser vi odd Adolfsen,
Jon Ivar Windstad og Roger Dahl, boltre seg
fritt i ulike roller.
Moro var det, og lederne bidro til å skape

stemning og latter på markedet. All handel
skulle foregå med Rivermont-dollar – et
pengemiddel som ikke er gangbart utenfor
leirområdet.
Alt som startes gjennomgår endringer, og
de senere årene har markedsdagen fortsatt
holdt fast ved barnas – og ledernes kreativitet og evne til å skape moro, og vil nok
fortsatt være en viktig del av juniorleirene.
De siste årene har markedsdagene satset på
opplegg som har bidratt med penger til ulike
misjonsprosjekt.
■

Sparer Baptist Nord for cirka
70 000 pr år
U

nni hansen er en kvinne som ikke ser
problemer, bare utfordringer. hun er
sterkt engasjert i baptistenes fellesarbeid i
nord.
hun er med i Innsamlingskomiteen,
Baptist Nord-styret og andre komiteer.
Nå har hun også påtatt seg å føre regnskapet for Rivermonts Driftsstyre.
De gjør at organisasjonen sparer cirka
70000 pr år.
I en overgangsperiode på et år vil Marit
Bakkevoll fortsette som kasserer for det som
tidligere var distriktsstyret.
■

Trykk:
Land Trykkeri AS
Tlf 61 11 00 70
Baptist Nor:
(Nord Norge distrikt
Baptistsamfunnet)
Leder: Leif Vollan
Tlf 950 64 714
Kasserer: Marith Bakkevoll
Tlf 913 63 077
Distriktsarbeider:
Hermod Bakkevoll
Tlf 416 14 585
Rivermont Driftsstyre:
Leder: Bård J Kollbotn
Tlf 959 16 676
Innsamlingskomiteen:
Unni Hansen
Tlf 412 46 526
Nord Norske Baptistkvinner:
Leder: Heidi Myhre
Tlf 472 30 936

Unni Hansen.
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