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DISTRIKTS-NYTT 3/2018
Nord-Norge distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn

Byggestart
etter påske

Skissen viser utvidelse av spisesalen

Støtt Distrikts-nytt
med din gave – som sendes kono

4760 16 24083

Merks gaven med “Distrikts-nytt”
Takk for din støtte!

Går alt etter planen blir det byggestart på Rivermont etter
påske. Fa Rognerud har levert laveste anbud, og før oppstart
skal byggekomiteen og firmaet kontrollregne, for å unngå
overskridelser.

A

Ill: hINNSTeIN

nbudstilbudet er på 3 millioner
kroner. Dermed er det klart for en
fordobling av arealet i spisesalen,
noe som også gir flere muligheter for å
benytte peisestua og spisesalen i kombinasjon som møtesal.
Familie- og påskeleirene blir arrangert på
vanlig måte. Selv om byggestart blir etter
påske, blir det “skjermet virksomhet” når
juniorleiren arrangeres i juni.
Nyheten ble sluppet i Kontaktmøtet på
Rivermont 13. oktober.
To menigheter har allerede avsatt større
beløp, som blir gitt til Rivermont når byggingen er i gang.
Nå går oppfordringen til alle baptistmenighetene i nord – og gjerne i sør også – om
å bidra med økonomisk støtte til dette prosjektet.
■

Når godt blir enda bedre
Det er all grunn til å glede
seg over utvidelsen som
skal skje på Rivermont.
En fordobling av arealet i
spisesalen gir muligheter
en ikke hadde før.

N

å er det svært viktig at vi
som nordnorske baptister trekker samme vei, slik
det ble gjort da det første
Rivermont ungdomssenter så
dagens lys rett etter krigen.
la oss ikke bare være positiv med ord. Det er flott, men

avdragene betaler seg ikke
med ord og vennlige tanker.
her trenges det kontanter.
Dette greier vi i fellesskap!
Både som “enkeltbaptister” og
menigheter kan vi her bidra
med både kortvarig og langvarig økonomisk støtte til
Rivermont, og samtidig nedbe
Guds rike velsignelse over det
arbeidet som gjøres på stedet,
både av evangelisk og praktisk
art.
■

Utbyggingen gir rom for fravær av møtetelt på Rivermont.

FoTo Feh
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Landmøtet 2019
til Tromsø
5.–7. juli arrangeres Baptistsamfunnets landsmøte i Tromsø. Dette som en konsekvens av
at hovedstyret ikke ønsket å
gjennomføre Blink i Stavern fra
2019.
Siste gang landsmøtet ble
arrangert her nord var i harstad i
2008.
Tromsøsalen i Radisson Blu
blir hovedarena. etter forhandlingene fredag og lørdag blir det
også evangeliske møter på kvelden.
Siden det kommer en god del
tilreisende allerede på kveld, blir
det arrangert møte torsdag kveld i
baptistkirken.
Det legges også opp til et
sangpreget program i kirken på
Sommarøy, lørdag kveld – etter
kveldsmøtet.
Det er Roger Dahl som opplyser dette til DN
Planleggingen av programmet
er i full gang, og det legges opp
til at de lokale menighetene og
arbeidet skal bli synlig i møtene.
- Kan du utdype dette?
- Nei! Jeg kan ikke gå ut med
noen navn nå. etter planen skal
programmet være ganske komplett før hovedstyrets novembermøte. Informasjon og invitasjon
vil komme ut før jul, sier Dahl.
Distriktsnytt kommer med
utfyllende informasjon i neste
utgave i februar/mars.

La Distriktsnytt leve!
Gi din frivillige kontigent til
konto 4760 16 24083
Tusen takk!
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Distriktsstevnet 2018
i Tromsø
Motto: Gi

evangeliet videre

Av distriktsleder Leif Vollan

D

istriktsstevnet i juni var det første i den nye organiseringa av
fellesarbeidet for baptistene i
Nord-Norge. Ønsket var å ha ei helg
uten årsmøter og i stedet være preget av
evangeliske møter og fellesskap for alle
generasjoner.
Stevnekomiteen fikk avtale om leie av
lunheim skole, på fastlandssiden i
Tromsø. Det viste seg å være perfekte
lokaler for et stevne. Det var en fin aula,
så stor at forreste del, som hadde en grei
scene, kunne ha stoler til møter og bakerste del kunne ha kaféoppsett. Det var rom
nok til barnemøter og ungdomsaktiviteter
både inne og ute. Noen klasserom ble leid
til overnatting. Ved skolen var det også
plass for bobiler og campingvogner.
hovedtalere var elsbeth og Sten
Sørensen. De har en stor plass i hjertene til
mange her nord etter sine år som pastorfolk i Tromsø. Som vanlig var det rik velsignelse over forkynnelsen i møtene.
Mange møtte Gud til ny inspirasjon og
vekst i sine kristenliv. Det var hyggelig å
få tilbakemeldinger fra mennesker som
var for første gang på våre stevner, at de
hadde opplevd herlige folk og en rik og
spandabel Jesus.
Det var viktig i planleggingen av stevnet å ha et godt program for barna. egen
barnepastor var engasjert for stevnet, ole
Thorvald helland. han har i flere år vært
en viktig medarbeider i barnetilbudet
under baptistenes sommerfest BlINK, på

Stavern. Der er han kjent som sirkusdirektør ole Thorvaldo. han hadde opplegg for
barna både som del av møtene for alle, og
i egne barnemøter. evangeliet ble formidlet klart og greit, også med bruk av mye
humor. Ungene satte også stor pris på å få
besøke Vitensenteret på universitetet med
våre dyktige barneledere Kirsten og hege.
Selv om dette var første gangen vi
arrangerte stevne på denne måten, var
arrangørene litt skuffet over at det ikke var
flere tilreisende fra de andre baptistmenighetene i distriktet. Vi tror det er verdifullt
for oss alle at vi møtes en gang i året og
opplever at vi sammen er ganske mange
og at vi står sammen i et oppdrag, å gi
Jesus videre.
■

Leif Vollan.

Viktig å møtes!
Årets distriktsstevne hadde lav deltagelse, i følge distriktsleder leif Vollan.
Det kan være flere årsaker til det. et av tiltakene som kan iverksettes er at den lokale baptistmenighet denne ene gangen i året, avlyser sin gudstjeneste.
Det kan bidra til at flere velger å delta i stevnet.
feh
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Høsttreff 2018

Til alle menigheter og barne- og ungdomsgrupper i Nord-Norge tilsluttet Det
Norske Baptistsamfunn eller Ung
Baptist.

Høsttreff er et fint samspill mellom
deltagere og ledere.
Oppgavene er forskjellige. Noen skal
være deltagere, noen skal forkynne
og undervise.
Andre igjen skal administrere og
lede, mens noen ivaretar kjøkkentjenesten.
Her ser dere noen representanter for
de ulike kategoriene.

Innkalling til årsmøte
for Baptist Nord og
Rivermont Drift
Årsmøtet gjennomføres på Rivermont
Ungdomssenter 16. Februar 2019 kl.
09:00.
Årsmøtepapirer vil bli sendt menighetene før årsmøtet.

Mayel Moo er en av de trofaste
“Rivermontianere”. Hun har vært på flere
junior- og påskeleirer, og ivrig bruker av
Høsttreff.
Sammen med sin kjære bamse, Pey Pey, ser
hun allerede nå frem til påskeleiren 2019.

Marie Asprutsen var helgens leirprest og
underviser.

Agnethe Haraune og
Charlotte Eidem
Hansen hadde stødig
ledelse av treffet.

Rivermont Drift (tidligere Nord Norsk
Baptistungdom) og Baptist Nord (tidligere Nordnorges distrikt av Det norske
baptistsamfunn) avvikler felles årsmøte.

REPRESENTASJON
Vedtak fra årsmøtet lørdag 17. februar
2018.
Antall representanter til årsmøtet 2019:
«4 for de første 50 og deretter ett medlem for hver barne- og ungdomsgruppe.
Maks antall 7 representanter»
SAKER SOM ØNSKES
BEHANDLET
Frist for innsending av forslag som
ønskes behandlet i årsmøtet: 15. desember 2018
Saker angående Rivermont Drift sendes: Bård Jørgen Kollbotn, Asurveien
6c, 9409 harstad (kollbotn@mac.com)
Saker angående Baptist Nord, sendes
leif Vollan, Nordpolvegen 4, 9013
Tromsø (leif.vollan@live.no)
FULLMAKTER
Fullmakter for representanter til årsmøtet sendes innen 8.februar 2019 til:
hermod Bakkevoll. Daniel olaisensv,
70. 8180 Andenes. epost:
hebakker@online.no

Bergliot Skoglund,
Grete B Hansen og
vedkommende bak
fotoapparatet sørget
for mat til alle måltidene

harstad 26.09.2018
For Rivermont Drift
Bård Jørgen Kollbotn
lcdcr
Tromsø 26.09.2018
For Baptist Nord
leif Vollan
leder

Alle FoToS: Feh
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Karstein Kristiansen Herfindal barnevelsignet

D

Lille Karstein ble velsignet av stud. teol. Karen Elise Teigum, bivånet av foreldrene Kajsa
Herfindal og Kristoffer Kristiansen. Karsteins fetter, Oliver, bivånet det hele.
FoTo. Feh

et ble en feststund i Åse baptistmenighet da Karstein herfindal
Kristiansen ble barnevelsignet.
Selve forbønnshandlingen ble utført av
stud. teol. Karen elise Teigum som også
holdt en tale.
Forstander Bergliot Skoglund overrakte
en barnebibel, som en hilsen fra menigheten.
Barnevelsignelse er et tilbud til alle
småbarnsforeldre om at deres barn kan bli
bedt for og velsignet. Det skjer som regel i
en gudstjeneste, hvor pastoren eller møtelederen holder barnet, og sammen med
menigheten ber for og velsigner barnet. (
se f. eks Matteus 19.vers 13-15)
Barnevelsignelsen praktiseres siden
baptistene ikke praktiseres barnedåp, men
troendes dåp. Dåpen er frivillig og skjer på
den kristnes bekjennelse og tro, og ikke på
grunn av alder, eller fordi en blir voksen.■

Bønn - vennskapsrelasjon
D

et er få ting som skaper så mye dår- på at det vi gjør er å be. Det andre Teresa
lig samvittighet som bønn. Når jeg av Avila snakker om er at denne vennbesøker ulike menigheter med mine skapsrelasjonen handler om en som elsker
bønneseminarer, så møter jeg nesten oss. Dette er viktig å få med seg, fordi
uten unntak mennesker som sier: "Jeg mange kristne har et teoretisk forhold til
skulle så gjerne ha bedt mer", eller "Jeg Guds kjærlighet, Dette er noe de vet med
skulle så gjerne ha lest
hodet sitt. Noe ganske
mer i Bibelen, men så
annet er å ha erfart at
får de det ikke til. Årene
det er sant. Vi må alle
går og dette skaper i
gjøre oss egne erfamanges liv en slitasje,
ringer av å være elsket
Men spørsmålet er om
av Gud. Når vi gjør
du ikke ber mer enn du
oss slike erfaringer så
tror!
endrer også bønnelivet
Jeg forsøkte i mange
seg for oss. Da ber vi
år å komme en god defiikke lenger ut fra plikt
nisjon på hva bønn er for
og dårlig samvittighet,
noe. en kvinne fra 1500men ut fra vissheten
tallets Spania, Teresa av
om at vi snakker med
Avila, skulle bli meg til Bjørn Olav Hansen.
en som vi VeT elsker
stor hjelp. hun definerer
oss. har du ikke oppbønn slik: "Å be er å
levd å være Guds
omgås i vennskap og tale ofte og lenge elskede barn - og nå snakker jeg om noe
annet enn det vi kaller 'å være frelst' - så
med han som jeg vet elsker meg."
Bønn handler altså om en vennskapsre- ville jeg legge fra meg bønnelisten min, og
lasjon, det er det første. Med en venn kan alle de jeg ber for, og ta meg noen dager i
man snakke om alt. Jeg tror mange av oss stillhet, inntil jeg har gjort meg den erfagår rundt og snakker med herren gjennom ringen. Den erfaringen kan bare komme
hele dagen, uten at vi nødvendigvis tenker ved at vi berøres av Den hellige Ånd.
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og bønn er noe langt, langt mer enn
ord. ordene våre, de vi former ved leppene våre, er bare begynnelsen på et liv i
Guds nærvær. etter hvert som bønnelivet
fordjupes gjør vi oss den erfaring at vi kan
leve i Guds nærvær uten å si noe. Vi er
blitt bønn.
■

Fakta:
ordinert som pastor i Det norske
baptistsamfunn i langesund i
1996 Grunnlegger av Nasjonalt
bønneråd for Norge, Forstander
for det økumeniske Kristi himmelfartskapellet, og leder for
Baptistenes bønnenettverk. Med i
llederteamet for den Nasjonale
bønnekonferansen i Norge, og en
mye brukt taler i de fleste kirkesamfunn. han har talt ved en
rekke konferanser og møter i
Spania, Tyskland, Russland,
estland, Shetland, Tsjekkia og
Norge de siste årene. han har
utgitt syv bøker, flere om bønn.

DN

- Jeg ser frem til neste leir!

Å

En fantastisk flott ungdomsgjeng satte hverandre i feststemning under årets Høsttreff på
Rivermont
FoTo Feh

Neste Kvinne-weekend
blir på Borgen
På grunn av utbyggingen på
Rivermont blir neste års samling lagt
til Borgen – Ungdom i oppdrag sitt
senter.
Begeistringen for årets talere var så
stor at de er bedt om å delta også neste
år, på samlingen som blir 13-15. september.
Både Grete J Vangstad og Ingfrid
Mundal har bekreftet at de kommer
Distriktsstevnet 2019 avlyst.
Årsaken til avlysningen er at
Baptistsamfunnets landsmøte legges
til Tromsø umiddelbart etter det som
hittil har vært tid for distriktsstevnet
Tispunkt for Distriktsstevnet 2020
blir bestemt på årsmøtet i februar.
Kontaktmøtet evaluerte årets
Distriktsstevnet.
Konklusjonen ble: et meget fint stevne, inspirerende talere, flott barneprogram, liten deltagelse på Ungdomsseminaret. Arrangøren hadde ønsket
flere tilreisende.

Fine fasiliteter. Stevneleie
lunheim skole ble 25000 kroner.

for

Kontaktmøtehelgen 2019
blir 11. og 12. oktober. Nord-norske
baptistkvinner er arrangementsansvarlig.
På grunn av utbygging på Rivermont
blir sted for møtet presentert i årsmøtet
2019.
Vedtektene vedtas i februar
Forslagene til vedtak for Rivermont
Drift og Baptist Nord ble behandlet i
Kontaktmøtet i oktober.
Disse legges frem for godkjennelse
på årsmøtet i februar
Valgkomite2019
Charlotte eidem hansen, Knut olaf
Frikstad og Frank einar hansen ble i
Kontaktmøtet valgt til valgkomite for
årsmøtet 2019.
Vara ble Magnus lund
Skuffende oppmøte
Distriktsarbeider hermod Bakkevoll
ga uttrykk for skuffelse over lav delta-

rets høsttreff hadde 24 deltagere
og 10 ledere. Selv om antallet
påmeldte ikke var det største,
var innhold, samhold, treffglede og
vennskap fra øverste hylle.
Agnethe haraune og Charlotte eidem
hansen, hadde lederansvaret, og sammen
med lovsangsleder JK Kam, og leirprest
Marie Asprutsen, skapte de en fin ramme
om det som var et av treffets viktigste oppgaver, nemlig gi Jesus videre til ungdommene.
-Jeg ser frem til neste leir, sa en av deltagerne til DN. Uttalelsen gir et signal om
at ungdomsarrangementene på Rivermont
er viktig.
Det betyr at vi som nordnorske baptister må støtte dette svært viktige arbeidet
med bønn, økonomisk støtte, og daglig
nedbe Guds velsignelse over denne virksomheten.
■

gelse i årets Kontaktmøte. Forstandere, menighetsråd, og andre med
lederoppgaver i menighetene var invitert.
Kun 20 personer møtte.
Gi din gave til Distriktsnytt!
Bladets redaksjon er så frimodig at vi
håper du fortsatt vil gi din gave til bladet. Vi satser på å bringe interessant og
oppbyggelig stoff fra det baptistiske
arbeidet i Nord Norge.
Skal vi klare oppgaven er vi avhengig av DIN gave til bladet.
Din gave kan sendes til konto 4760
16 24083
Samtidig takker vi de som responderte på vårt ønske i forrige nummer
63 av Distriktsnytt sine lesere benyttet girotalongen i utgave 2/2018.
Blant disse ble det trukket tre personer, som har fått tilsendt hver sin bok.
Disse er:
Anita og Ralf Selvik, Harstad
Gunnhild Chruichank, Sandsøy
Evald Lundberg, Storsteinnes.
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I vår tid er det mange ensomme mennesker. Vi urbaniseres og bor
tettere og tettere. Likevel hører vi at begravelsesbyråene arrangerer
mange bisettelser hvert år uten noen pårørende til stede.

MENIgHETEN

- det varme fellesskap
Av Billy Taranger

A

visene har oppslag om mennesker som ligger døde i sine leiligheter i månedsvis uten at noen
har savnet dem. Mange eldre har ingen
venner eller familier og savner et fellesskap. Menigheten er et godt alternativ
for ensomme mennesker. Vi kan tilby
ikke bare håp for livet etter døden, men

mening med livet her og nå. Menigheten
gir varme og omsorg, vi har gode venner
der og vi lever ut at vi er et legeme i
Kristus.
Pingvinene varmer hverandre
Vi trenger alle varme uansett hvem vi er.
Jeg liker å lese om hvordan keiserpingvinene overlever i et kaldt og utfordrende miljø i Antarktika.
hunnene legger egg i den kaldeste årstiden med temperaturer ned mot 50 minusgrader, og med en
bitende kald vind er den
faktiske temperaturen
10-20 grader lavere.
Når moren har lagt
egget må hun ut til
havet for å få i seg
næring. egget overlates til hannen, som
blir stående i 66 døgn
med egget oppå føttene med isolerende
fjær over. hannen spiser
ikke i perioden og mister
50 % av kroppsvekten.
om pingvinene hadde stått hver
for seg ville de dødd alle sammen.
De er sosiale dyr og står skulder ved
skulder i tette rekker, og legger
nebbet på skulderen til
den som står
f o r a n .
Dermed

varmer de hverandre og vinden får ikke så
godt tak.
Menigheten det varme fellesskap
er det ikke slik det bør være i en menighet? Kristus døde for oss alle; vi er brødre og søstre. Vi skal varme hverandre,
stå skulder ved skulder i de vanskelige
situasjoner i livet. en gang er det jeg
som trenger noen ved min side, andre
ganger er det kanskje min skulder som
er til trøst og varme. Menigheten er et
godt fellesskap hvor vi hjelper hverandre og ingen er bedre enn den andre.
Vi har en teologi som sier at vi er et hellig presteskap, alle er like mye verdt. Det
opplevde jeg meget sterkt når vi hadde
nattverd rundt i menighetene. I Narvik var
det jeg som forrettet nattverd med en
kvinne og en mann som medhjelper. Noen
søndager besøkte jeg andre menigheter, og
da var det en «legmann» som bød meg
brød eller vin. Uansett hvor vi feirer nattverd er det Jesus som er verten og i sentrum. Det spiller ingen rolle hvem som
deler ut brød og vin så lenge innstiftelsesordene lyder og bønner bes i Jesu navn. Vi
varmer hverandre. Med Guds gaver. Vi er
ett i Kristus: «Fordi det er ett brød, er vi
alle én kropp», 1 Kor 10:17.
Alltid i bevegelse
Pingvinene står ikke rolig. Det ville jo
vært urettferdig om de som står ytterst
og tar av for vinden, blir stående der i
ukevis. Derfor beveger pingvinene seg
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hele tiden. De går fremover med små
skritt. De beveger seg i takt og når en
rekke er kommet helt forrest, går de ut
og til siden og stiller seg bakerst og tar
av for vinden en stund før de får en
rekke bak seg. Slik overlever de alle ved
å veksle mellom å stå ytterst.
En menighet i bevegelse
en menighet må være i bevegelse. Vi
kan ikke stivne i gamle former. Gamle
tradisjoner passer ikke alltid for en ny
generasjon. en ny tid krever kanskje nye
sanger. Vi må kanskje legge opp samlingene annerledes. Gammel måte å vurdere samfunnet må byttes ut. Det kristne
budskapet er det samme, men innpakningen er forskjellig.
Min far var også pastor i Nord-Norge
og leder for NNBU. han var ikke alltid
enig med meg teologisk, men forsto at jeg
ikke kunne kopiere hans måte å være pastor på. hver ny generasjon må sørge for å
rekruttere en ny generasjon, ellers vil
menigheten dø ut. en menighet må være i
bevegelse.
Varme og gode mennesker
Men det vi ikke skal bytte ut er det gode
og varme fellesskapet. Vi bodde fem år i
Narvik og kom rett fra storbylivet i
oslo. I oslo var det ikke lett å holde
kontakt med andre i en menighet med
flere hundre medlemmer spredd over
hele stor-oslo. Det tette menighetsfellesskapet i Narvik, med få medlemmer
og gåavstand til de fleste i menigheten
var en stor og positiv forandring.
Temperaturen var helt annerledes i et
slikt godt fellesskap. Vi varmet hverandre både i mørketid og i de lyse kvelder.
I tillegg var det mange stevner og samlinger i distriktet, noe vi nesten ikke hadde
i oslo. Jeg kjente de fleste i alle menigheter og så fram til å møtes. Fellesskapet var
utrolig bra, noe jeg trengte for å fungere
maksimalt.
De fem årene har preget meg.
Menigheten skal være et varmt og godt
menneskelig fellesskap. Teologi er selvsagt viktig, men uten menneskelig varme
og omsorg for andre blir det en død teologi.
Et sosialt fellesskap
Jeg vet lite om situasjonen i Nord-Norge
i dag, men jeg har erfaring med at det
sosiale betyr mye. Folk blir ikke så ofte

medlemmer fordi de er helt enige i teologien, men fordi de opplever varme og
omsorg. Selvsagt er det ikke det samme
hva vi tror, men mange slutter seg til en
menighet fordi de får gode venner, opplever et godt sosialt fellesskap og har
kort avstand geografisk.
Det innebærer at vi må bevege oss ut
fra vår komfortsone og ta kontakt med de
som trenger en varm skulder. Vi har vårt
sosiale fellesskap, våre gode venner og
kjære familie. Det blir lite tid til nye venner. Kanskje vi synes vi har gjort det vi
skulle ved å prate med de nye under kirkekaffen? Men 30 minutter i uken er for lite
til å bygge et varmt fellesskap.
Vi har fått mange nye etniske menigheter. De har et mye tettere fellesskap enn vi
kan tilby dem. Derfor danner de sine egne

”

Menigheten skal være et
varmt og godt menneskelig
fellesskap. Teologi er
selvsagt viktig, men uten
menneskelig varme og
omsorg for andre blir det
en død teologi.

menigheter hvor de kan prate sitt eget
språk. Det er forståelig. Men vi bør lære av
dem at vennskap må bygges over tid ellers
blir det for kaldt og man går et annet sted.
Det kom noen nye medlemmer til menigheten da jeg var pastor i Narvik. Noen av
dem ble våre beste venner; vi trengte dem
og brukte tid sammen med dem. Uten dem
ville vi aldri blitt fem år i nord langt fra
familie og barndomsvenner.

Vi utfordres
Vi blir derfor utfordret i vår hverdag.
har vi tid til å varme andre mennesker?
har vi en skulder der noen finner
varme? er vi villige til å stå skulder ved
skulder med våre medmennesker? Jesus
var den som alltid så sine medmennesker. han gikk aldri forbi et menneske
som ba om hjelp. Prioriterer vi bare våre
gamle venner og er lite mottakelig for
nye venner og nye impulser?
Paulus skriver at vi må vite hvordan vi
«skal ferdes i Guds hus, som er den
levende Guds menighet, sannhetens søyle
og grunnvoll», 1 Tim 3:15.

Vi har et stort ansvar. Vi skal forvalte
Guds menighet. Menigheten må ikke dø ut
med oss.
Stafettpinnen leveres videre
Pingvinhannen mister altså 50 % av sin
kroppsvekt. Kommer hunnen for sent
må hannen forlate ungen og den vil dø.
Stafettpinnen må overleveres til rett tid.
Vi eldre må elske fram de yngre. om
noen år er vi borte. Menigheten er alltid en
generasjon fra å dø ut. Rekruttering av
yngre krefter er derfor utrolig viktig. Vi er
til for andre. Det å vinne nye mennesker
for Kristus er viktigere enn at vi selv skal
ha menigheten som en sosial klubb hvor vi
trives best når alt er som i gamle dager og
vi har alle våre kjente venner rundt oss,
slik at nye ikke føler seg hjemme.
Pingvinene bytter på akkurat riktig tidspunkt. Vi må vite når det er på tide å gi
seg, overlate stafettpinnen til nye krefter.
eller gi opp våre gamle tradisjoner og
meninger til fordel for nye tanker.
Stafettpinnen skal leveres videre. Jesus er
sentrum i menighetens liv. Troen på Jesus
er det stabile, men alt rundt må endres for
å være aktuelt for dagens mennesker.
lykke til med å bygge den varme menighet der du bor.
■

Yrkesaktivitet
977 - 1982: Pastor i Narvik
Baptistmenighet
1982 - 1989: Pastor i Drammen
Baptistmenighet
1989 - 1994: Pastor i oslo 1.
Baptistmenighet
1990 – 2002: Timelærer Baptistenes
Teologiske Seminar
1994 - 2002: Generalsekretær i Det
Norske Baptistsamfunn
2002 - 2006: Rektor Baptistenes
Teologiske Seminar
2007 : Fylkessekretær i Kristelig
Folkeparti oslo
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Det var en gang
Å bla gjennom gamle årganger av
Distriktsnytt er både spennende og
interessant.
Her er noen små glimt fra perioden 1945 – 1957

Kafe på Rivermont
DN 4/5-1957 forteller at “i sommer vil
NNBU drive kafe på Rivermont v/ str
olga Øines og halfrid Sandvik hansen.
Den blir åpnet St.hansaften kl 22, altså
umiddelbart etter at distriktsmøtet i
Kasfjord er avsluttet.

mer enn kr 15 i reiseutgifter.
Kr 20 for dem som har mindre reiseutgifter. Av reisepengene betales kr 5 ved
innmeldelsen.
Invitasjonen er underskrevet Anders
Teige som leirsjef og eilert Mossige som
kretsleder.

Sykkel til distriktsmisjonæren
I DN nr 6/1945 leser en at det var innsamling til sykkel for distriktsmisjonæren.
På det aktuelle tidspunktet var det samlet inn kr 465, 59.

Juniorleir a la 1949
I DN 5/1949 inviteres det til juniorleir
på Rivermont, 28.6 – 4-7.1949
“hver deltager medbringer: Telt og
sovepose. et dobbelt eller to enkle ulltepper. liten hodepute. Bolster, Regntøy.
Godt yttertøy. Sko eller støvler til skifte.
Strømper, undertøy likeså. Badedrakt,
håndkle, såpe, tannbørste, kam, kniv, skje,
gaffel , kopp, flat og dyp tallerken (aluminium).
Videre medbringes: Smør og sukker for
eget bruk under leiren (ukerasjon) endelig
tar hver med mat for første dag i leiren
utenom reisen.
leirpenger: Kr 15,- for dem som har

Kontigent for
Distriktsnytt.

Be Gud endre planene
I samme utgave av DN, som ovenfor,
står det at elias Aardal har tatt imot kall
som distriktsmisjonær på vestlandet, fra
1. november.
Det er trist for oss her nord å tenke på
at vi skal miste ham i arbeidet her. la oss
be Gud endre hans planer, står det i notisen.

DN 6/1947 skriver:
Distriktsnytt minner igjen om at der
ennå er mange som ikke har skjenket
bladet en gave. en liten skjerv fra hver
vil gjøre det mulig å la det utkomme en
gang månedlig
husk at trykkeriet ikke er fornøyd med
en vennlig tanke, det trenger klingende
mynt! Vi takker hjertelig for de gaver som
er mottatt siden siste kvittering i bladet.

NÅR PENgENE KOMMER INN
KOMMER BLADET UT!

Rivermont-nytt
Fordeling av arbeidsoppgaver
Styret i Rivermont Drift prøver å få til
et system hvor flere av oppgavene
vedrørende Rivermont skal gå i turnus,
eksempelvis sette på varmen, kontakt
med leierne, booking utleie.
Foreløpig er ikke systemet på plass,
og ernst Selvik er bedt om å fungere i
oppgavene inntil videre.

Rivermont Drift har derfor vedtatt at
ved eventuelle underskudd for bladet,
kan styret dekke 50 % av dette.
Foreslår videre at Baptist Nord dekker 50 %
Dette gjelder for 2018.

rangørene får svært mye flytting av de
gamle møblene. Det har skapt et
behov for nye møbler som gjør flytting enklere.
Rivermontutvalget har satt igang en
prosess for å finne en god løsning.

Nye møbler til peisestua
lokalitene på Rivermont gjør at leirar-

Endring av bønnerommet
Før omorganiseringen av NNBU og
distriktet ba NNBU om bruksendring
av det såkalte bønnerommet.
Rivermont Drift har bestemt av det
skal kjøpes inn konferansebord og stoler. Talerstolen fjernes. Det samme blir
mellomdøren inn til rommet. etter hvert
vurderes det også å bytte ut vindusglassene til gjennomsiktige glass.

Booking av leie på Rivermont
ernst Selvik har i sommer besøkt leirstedene Vegårdshei og Stølen for å se
hvordan det fungerer hos dem med
hjemmeside, booking, priser, osv.
Endring organisasjonsnummer
NNBUS organisasjonsnummer er nå
endret til Rivermont Drift.
Dekning av underskudd.
Distriktsnytt skriver også mye om
Rivermont Ungdomssenter, og styret i
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Rivermont Ungdomsenter er et unikt
samlingspunkt for nordnorske baptisters
FoTo Feh
fellesarbeid.

Nye renholdere på Rivermont
3 rengjøringsfirmaer leverte anbud for
renhold. oppdraget gis til ISS,
harstad.
Det planlegges at ISS starter renholdet fra høsten 2018.
■

DN

generalbesøk i Kvæfjord

G

eneralsekretær i Baptistenes
Verdens-allianse Paul Msiza og
kona Sanna var på privat besøk
i Norge siste uka i juni, i forkant av årsmøtet til BWA i Zurich. De var sammen
med Kari og Jan Sæthre (første visepresident i BWA) fire dager i harstad og
lofoten. Søndag 24. juli talte Msiza i
Kvæfjord baptistkirke med tema hentet fra
når Peter prøvde å gå på vannet. han
uttrykte stor glede over å kunne besøke
menigheten, og satte stor pris på det gode
fellesskapet. Det ble også et lite besøk på
leiren på Rivermont. Paul Msiza er pastor
i en menighet utenfor Pretoria i SørAfrika, mens kona Sanna er lærer.
■

Paul og Sanna Msiza, Kari og Jan Sæthre, besøkte Kvæfjord.

Harstadværinger besøkte Bø

V

i pleier vanligvis å ha en menighetstur før ferien. Tidligere har
denne ofte gått til Rivermont leirsted, forteller odd Nilssen i baptistkirka,
harstad. I år tenkte vi å gjøre noe annerledes. etter avtale med forstander Almar
Martinsen i baptistkirka på Bø dro vi tidlig
søndag morgen, 17.juni, med fullastet
menighetsbuss pluss en personbil, fra
harstad.
Været som de siste dagene før ikke
hadde vært det beste, snudde og ble bare
bedre og bedre, etter hvert som vi nærmet
oss Bø.
I Bø ble vi tatt godt imot av menigheten, hvor vi først hadde en felles gudstjeneste i kirka. harald Pettersen talte, mens
ungdommene fra harstad og familien Jaya
spilte og sang. etterpå var det kaffe og
kaker i tillegg til at vi hadd tatt med oss
mat for dagen. I det fine været tok de fleste bespisningen ute på gressplenen foran
kirka, men noen dro til fjæra nedenfor
kirka for å nyte den medbragte maten. Ut
på ettermiddagen var det hjemreise og
etter en snartur innom Sortland var vi

hjemme i harstad utpå kvelden - etter en
vellykket tur. For mange var nok dette første gangen de var i Bø, og kanskje hadde

de heller ikke hørt at det fantes et sted som
heter Bø i Vesterålen, sier odd Nilssen til
Distriktsnytt.
■

Det ble en trivelig tur til Bø. Her samlet foran baptistkirken.

FoTo: oDD NIlSSeN
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Bibelkurs for
ungdom i Harstad
Siden i fjor høst har 5 av menighetens
ungdommer deltatt i bibelkurs for ungdom i Baptistkirka i harstad. Kursene
har vært holdt 6 lørdager en gang i
måneden, på kursene har flere deltatt
med å undervise.
Tema har vært; Bibelen – Guds ord,
Å være Jesu disippel, Nådegaver,
Gudsrelasjon, hvem er Jesus, Dåp og
Nattverd.
I gudstjenesten søndag 13. mai markerte vi avslutningen av kurset. her fikk
alle utdelt hver sitt kursbevis i tillegg
hver sin utgave av andaktsboken for
ungdom "hva skjer'a Gud".
Fra venstre; Paw July Nyo, Paw Ka Mwee Wah Thein, The Kee Soe K'Paw, Has Wah Feler
og James Feler.

Tekst og foto Odd Nilssen

Juniorleiren 2018 ble arrangert 23. – 27. juni
I år var det 42 deltakere og 21 ledere
og 6 på kjøkkenet, med Ingrid Olaug
Kolbotn i spissen.
Kirsten Aakervik

h

ovedledere
var
Kirsten
Aakervik og Karina Dahl
Christensen.
leirprest var Birgit Andersen, ansatt i
Skien Baptistmenighet som barneformidler.
Ansvarlig for aktivitetene i år var
Adine hansen, Charlotte hansen, emilie
Aakervik og Astrid Miklegaard, godt hjulpet av eir Skoglund, Camilla Arntsen,
Maia eldevik og Kristina Thu.
også i år var vi så heldig å ha med oss
Johannes eidem, Joel estdahl, Daniel
Adekoya og Neethan Puvanendran som
lovsangsledere.
I tillegg bidro reiseledere fra lokale
menigheter på alle gjøremål.
Vil spesielt her takke Solveig Fjellå
som hadde sanitetsansvar, samt Gunn og
Petter Woll som kom og tok renhold hver
dag.

10

Morgenfestene og kveldsfestene er alltid dagens høydepunkter i juniorleiren, og
her fikk vi undervisning av Birgit om
hvem Jesus er, sannhetene om han og
hvilken betydning han vil ha i våre liv.
lovsangen fra 40 - 50 unger som danser og synger om Jesus, er noe jeg unner
alle å få oppleve.

Fra venstre; Hanna, Solveig, Ronja og
Kristine.

I tradisjon tro ble det tur til
Skjærstaddalen, hvor ernst ventet på oss
med bål, varm grill og ferdigmontert rappeleringsutstyr over elva. her gjennomførte aktivitetslederne en oppgaveløype,
til stort engasjement fra deltakerne.
Misjonsmarked er alltid noe deltakerne
gleder seg til, og kreativiteten er stor når
det gjelder salgsboder for å få inn penger
til misjonen.
her veksler vi inn norske kroner mot
Riverdollar, og handelen går livlig for seg.
Det ble samlet inn kr 3.300,- til medisiner til barn i Kongo.
Fotball, bordtennis og billiard er også
aktiviteter det ble rikelig plass til.
og ingen leir uten leirbål, promenering
og ringleker som skaper masse kontakt og
godt fellesskap med deltakerne.
Ser tilbake på årets leir med stor takknemlighet til Gud,
og takk til alle lederne som gjør det
mulig å arrangere leir.
Det er en stor velsignelse å være med
på dette arbeidet.
■

DN

Musikalsk innslag
fra Estland i Andenes Baptistkirke
Av Hermod Bakkevoll

D

Petr og Vassili sprer musikkglede

FoTo: MAhDy AlhADDAD

Magnus Lund
har permisjon

M

angeårig pastor i Kvæfjord baptistmenighet har et års permisjon
fra menigheten.
Permisjonstiden bruker han som bussjåfør i Nordtrafikk.
Selv om han har permisjon vil han av
og til tale i menigheten, samt forrette ved
begravelser.
han sier til Distriktsnytt at han også er
åpen for prekenoppdrag i nabomenighetene.

Magnus Lund har permisjon i et år.

enne høsten har vi uventet fått nye og spennende venner inn i menighetsfellesskapet i Ande-nes
Baptiskirke. Petr Dunchik og Vassili Umanets, jobber
som bygningsarbeidere i Andøy. Petr og Vassili tilhører og er
aktiv i en stor Baptistmenighet i estland. Brødrene er svært
musikalske, og så langt har de deltatt med både sang og
musikk i flere samlinger i Andenes Baptistkirke. Vassili spiller piano og gitar, og Peter spiller trekkspill. Det har vært både
sterkt og morsomt at trekkspillet som Roald Strand i sin tid
brukte, nå ble funnet frem og tatt i bruk.
■

150 personer deltok på årets
Rivermont-dugnad

D

et måtte innkalles flere kokker for å lage mat til til den
store dugnadsgruppen.
en del av dugnadsarbeiderne måtte
innkvarteres på Borkenes og i harstad,
da det rett og slett ikke var plass i “herberget”.
Den store dugnadsviljen gjorde at
mesteparten av oppgavene med vedlikehold, reparasjoner, m.m. ble
gjennomført på rekordtid.
hva årsaken til den store dugnadsviljen skyldes, er vanskelig å si, men
mest sannsynlig er det en overveldende
kjærlighet
til
Rivermont
Ungdomssenter.”
overnevnte kunne sikkert ha vært
sant, men det er ikke tilfelle. Det er faktisk hentet fra en av mine nattlige drømmer. Fantastisk drøm, spør du meg, men
virkeligheten er nok annerledes.
I årets to dugnader var det en håndfull personer som stilte, og de opplevde
meningsfylte dager, med trivelige oppgaver, god fellesskap i måltidene, og
gode samtaler om livets mange sider.
Fellesskapet som oppleves i dugnadene er undervurdert. Ikke bare deler vi
en felles tro. Vi deler også ønsket om at

Rivermont skal være et kraftsenter for
vekst og tilbedelse, og at arbeidet på
stedet skal gi mennesker det vi opplever
som utrolig stort; å få troen på Jesus
Kristus.
Vårt fantastiske leirsted krever ikke
bare vedlikehold på dugnader. Stedet
trenger også folk som kan bidra til å
gjennomføre leirene og treffene som
arrangeres i løpet av året.
oppgavene er mange, og alle er like
viktige.
Det er slutt på den tiden da det ringes fra Rivermont – med spørsmålet:Kan du komme på dugnad?
Nå blir det orientert om dugnadstidspunkt
gjennom
blant
annet
Distriktsnytt, og i henvendelser direkte
til baptistmenighetene.
Vi trenger ikke å være spesialutdannet for å delta. Sunt folkevett holder i
massevis, og skulle det være oppgaver
som er for krevende, så er det noen
andre som tar disse.
Du og jeg er viktige dugnadsarbeidere. Det er mange oppgaver også for
oss.
Sees vi på Rivermont neste gang?
Frank Einar
■

FoTo Feh
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B-BLAD

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

Et godt stevne

Distrikts-Nytt
Organ for Nord Norge Distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn
Utgis 3 ganger årlig i samarbeid
med baptist.no
Distriktsnytt
Organ for Det Norske
Baptistsamfunn
Nord Norge Distrikt.
Redaksjon
Frank Einar Hansen (ansvarlig)
frank.einar.hansen@aune.no
Tlf 906 75 011

Cirka 50 kvinner deltok i årets kvinnesamling på Rivermont. Ser du to menn i bildet så er
det Tore Myhre og Bård Kollbotn som sørget for mat til damene.
FoTo Feh

Formgiver
Yngvar Martinsen.

N

Leder Baptist Nord
Leif Vollan, Tromsø
Tlf 950 64714

ærmere 50 kvinner deltok i kvinneweek-enden som Nord Norske
Baptistkvinner (NNBK) arrangerte på
Rivermont i september.
hovedtalere var Grete J Vangstad og
Ingfrid Mundal.
Misjonal livsstil, Med Jesus i hverdagen, For en tid som denne, Med Jesus i
singellivet, I Guds nærvær og Den samaritanske utfordringen, var temaer som
ble belyst denne helgen.
Da DN besøkte samlingen var det god
stemning, og lovord om temaene. Det ser
også ut til at stadig flere yngre kvinner
deltar på disse treffene.
-Dette var et godt stevne, som flere
burde ha vært på, var en av kommentarene DN registrerte.
■

Husk
DISTRIKTSNYTT
med en
gave!
TAKK!
Kontonr.:
4760 16 24083

Land Trykkeri as
- få det trykt i Land du også!

Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no
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Leder Rivermont Drift
Bård Kollbotn, Harstad
Tlf 959 16 676
Distriktsarbeider
Hermod Bakkevoll, Andenes
Tlf 416 14 585
Innsamlingskomite
Rivermonts Venner
Unni Hansen, Sommarøy
Tlf 416 46 526
Nord Norske Baptistkvinner
Leder Heidi Myhre, Tromsø
Tlf 472 30 936
Trykk: Land Trykkeri as
Tlf 61 11 00 70

