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I dette nummeret kan du blant annet
lese om
• 13 nye medlemmer i Tromsø
baptistmenighet
• Nord Norges eldste baptist?
• MG-festival på Andenes
• Program for distriktsmøtet

DISTRIKTS-NYTT 1/2017
Nord-Norge distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn

Venteliste for
populær familieleir
Hege Arntsen
Ballangen.
Viggo Klausen
blir en av
lederne på
årets familieleir og ser
frem til flotte
dager for
både store og
små.

Årets leir arrangeres på Rivermont 7.
– 10. april, og i invitasjonen heter det
at “programmet er variert og fritt, men
det er først og fremst lagt opp slik at
familien skal være sammen.”

D

et er pastorparet May Britt og
Magnus Lund fra baptistkirken på
Borkenes, samt pastorparet i Misjonskirken i Narvik, Ingrid og Daniel Lindberg
som er vertskap. I vertsrollen inngår også

fra

baptistkirken

Tor Rønneberg blir
hovedtaler i
distriktsmøtet

i

Viggo Klausen
blir familieleirens taler. Han er ansatt i
Misjonskirken UNG som omreisende
barne- og familieforkynner, og kjent som
en fantastisk formidler for både barn og
voksne. Han vil tale i familiesamlingene
på morgenen og ettermiddagen. På kveldene blir det samlinger for voksne – med
temaet “Tro på hjemmebane”.
Variert program
På kveldene blir det også eget opplegg for
barna fra 2. klasse og oppover.
Invitasjonen til leiren skriver også at
Rivermont ungdomssenter har alt i nærheten, for å gjøre leiren allsidig og spennende – som alpinbakker, flott skiterreng,
Grottebadet, Lekeland m.m.
Påmeldingsfrist var satt til 1. mars, men
allerede i begynnelsen av februar var leiren
fullbooket, og mange står på venteliste. ■

– Jeg har fått forespørsel om å tale i flere
av møtene i årets distriktsmøte. At stevnet
blir på Andenes gjør det ekstra attraktivt å
delta.
Det sier Tor Rønneberg, som blir hovedtaler i stevnet. Han var pastor på Andenes i
perioden 1966-1970. I denne perioden ble
det bygget ny kirke, og menigheten var også
vertskap for Baptistsamfunnets landsmøte.■

Forslag til ny styrestruktur
Komiteen som jobber med forslaget til
ny styrestruktur vil avslutte sitt arbeid i
løpet av mars. Det betyr at det ligger
an til presentasjon i årsmøtet på
Andenes i mai.

H

ovedtrekkene i forslaget ble presentert i distriktsstyrets møte i Tromsø i
slutten av februar.
– Det er flere forhold som må avklares i

forbindelse med en omorganisering, og vi
har derfor vært i kontakt med Baptistsamunnet sentralt.
– Videre har vi vært i dialog med sentrale
personer i vårt distrikt – for bistand til synspunkter og avklaringer rundt en del etablerte
rutiner og bestemmelser som det må tas hensyn til ved en omorganisering. Det er komitemedlem Tore Myhre som opplyser dette til
DN.
■

Tore Myhre og komiteen vil presentere forslag
til ny styrestruktur i distriktsmøtet på Andenes.
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Tanker i
fastetiden

Av Tor L. Rønneberg

V

i er inne i fastetiden som er de 40
dagene mellom askeonsdag og
påskeaften. Fastetiden er både for å
minnes og for å etterfølge Jesu eksempel, da
han fastet i ørkenen i førti døgn før han
begynte å virke blant folket.

I vår kirkelige tradisjon har vi ikke gitt
fastetiden spesielt stor oppmerksomhet. Om
vi ser på argumenter knyttet til dette, så har
særlig vi frikirkelige sagt at faste og bønn
riktig nok hører kristenlivet til men er ikke
begrenset til noen spesielle dager i året, så
derfor er ikke fastetiden av mer spesiell
betydning enn alle andre deler av året. Veldig
fromt og riktig kanskje, men når regelmessig
faste ikke lenger praktiseres, så har heller
ikke fastetiden blitt noen innarbeidet tradisjon hos oss som kirkesamfunn.
Det er på tide å gjenerobre noe viktig – en
sterkere bevissthet om vårt åndelige liv og
vår tilknytning til Jesus Kristus og hverandre. Dette er viktige sider ved fastens mål og
mening. I forkant av kristendommens aller
viktigste høytid, påsken, trenger vi å fornye
betydningen av fastetiden. Gjennom faste og
bønn, hentet Jesus åndelig styrke til sitt liv
og sin gjerning. Når han som var Guds sønn
trengte det, hvor meget mer skulle da ikke vi
ha samme behov, vi som jo bare er helt
alminnelig mennesker?

Faste forbindes ofte med å avstå fra mat.
Dette kan være både riktig og viktig noen
ganger. Men ifølge profeten Jesaja, er fastens
grunnholdning det å være noe for andre mennesker. Ofte er dette definert som forsakelse
- “å gi avkall på noe til fordel for noe.” Og
“til fordel for noe” kan være både åndelig
fordypning, bønn og innvielse, som er viktige deler av fastetidens hensikt. Men vi skal
heller ikke glemme at “til fordel for” har
også med våre medmennesker å gjøre og spesielt de som ikke har alle de goder som du og
jeg er velsignet med. Derfor hører det med til
fastetiden å gi av vår overflod, spesielt til fattige som sulter og fryser.

Det er på tide å gjenerobre noe viktig – en
sterkere bevissthet om
vårt åndelige liv og vår
tilknytning til Jesus
Kristus og hverandre.

den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne.» Jes.58,6-7.
Da er Guds løfte at «Herren skal svare når
du kaller på ham. Når du roper på ham skal
han si: «Her er jeg!». (Jes.58,9a) Med henvisning til disse Guds løfter ønsker jeg deg
en åndelig berikende opplevelse av fastetiden.
■

Profeten Jesaja gir oss ord fra Gud om
hva som er den rette faste. Fromme mennesker på den tiden trodde at jo mer de plaget
seg selv og kledde seg i sekk og aske, jo mer
behaget de Gud. Men gjennom profeten
Jesaja får de grei beskjed om at selvplagerne
ikke behager Gud, og at deres faste tjente
mer til å skjule urett som ble begått enn det å
fremme rettferdighet. Fasten var blitt kun en
ytre staffasje for at folk skulle se at her er en
som faster. Men det blir veldig galt.
Derimot, den faste Gud ser etter, finner vi
blant annet beskrevet av profeten Jesaja:
«Dette er den fasten jeg har valgt: å løse
urettferdige lenker, sprenge båndene i åket,
sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til

Tor L. Rønneberg.
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- Takknemlig for det jeg lærte
på Aune og i Harstad
Det sier Arne Pareli Pedersen,
pastor i Bergens Indremisjon med
bakgrunnen nordfra.
– Det jeg lærte som barn og ungdom i
baptistmenighetene på Aune og i
Harstad har vært en dyrebar lærdom å ta
med seg, og har gjort meg rustet til å gå
inn i nye oppgaver.
– Det er mange som har sin del i
denne utdannelsen. Først Jesus, så
bestemor Judith og en haug med andre
folk.
Det sier Arne, som nå er bosatt i

Bergen, og på ettersommeren 2016 tok
over som pastor i menigheten, og har
diakoniarbeid som et av fokusområdene.
Foruten pastortjenesten jobber han
også som freelancemusiker, og takker
menigheten for at det lar seg gjøre. Det
betyr sang rundt omkring i landet i
eventer, begravelser og brylluper.
Arne påpeker at han savner Nord
Norge, og ofte legger landsdelen frem i
bønn – med takk i hjertet. Han hilser
alle Distriktsnytts lesere med Fil 1:3-11.
■

Til alle menighetene
I Nord Norges Distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn

Innkalling til årsmøte for
Ung Baptist i Nord
Det innkalles herved til årsmøte 2017
Årsmøtet gjennomføres under årets distriktsstevne på Andenes lørdag
27. mai kl. 10:00.
Årsmøtepapirer vil bli sendt menighetene før årsmøtet.
Ung Baptist i Nords vedtekter § 7A sier:
For hver representasjon til årsmøtet gjelder følgende:
I hver menighet har alle selvstendige grupper innen barne- og
ungdomsarbeidet rett til å sende 1 representant. Videre har grupper med mer enn 25 medlemmer rett til å sende 1 representant
for hvert påbegynt 25. medlem. Menigheter uten organisert
barne- og ungdomsarbeid kan sende 1 representant. Maksimalt
antall representanter fra hver menighet er 7.
Med grupper forstås forskjellige typer barne- og ungdomsarbeid,
som søndagsskole, spirer/junior, speider, sanggrupper, ungdomsog tenåringsarbeid.
Gruppene må være godkjent av den lokale menighet. I tillegg til
de valgte representanter fra hver menighet skal årsmøtet også
bestå av Ung Baptist i Nord-styrets medlemmer. Medlemmer av
Ung Baptist i Nord og medlemmer av de lokale menigheter kan
gis talerett i årsmøtet. Ansatte i Ung Baptist i Nord har talerett og
forslagsrett. Ung baptists daglige leder og landsleder har talerett
i årsmøtet.
Fullmakter for deputerte til årsmøtet sendes:
Hermod Bakkevoll, Daniel Olaisensv. 70, 8480 Andenes.
Epost: hebakkev@online.no

Arne Pareli
Pedersen stortrives i Bergen,
men savner Nord Norge.

Til alle menighetene
i Nord Norges Distrikt
Det Norske Baptistsamfunn

Innkalling til Årsmøte i
Nord Norges Distrikt
Det innkalles herved til årsmøte 2017
i Nord Norges Distrikt av Det Norske Baptistsamfunn.
Møtet avholdes i Andenes baptistkirke

Fredag 26. mai 2017 kl. 10.00

Årsmøtepapirer vil bli sendt menighetene i god tid før
årsmøtet.
Vedtektene § 5b sier at hver menighet kan sende
4 representanter for inntil 50
medlemmer, og deretter 1 for hvert påbegynte 50
Fullmakter for deputerte til årsmøtet sendes:
Hermod Bakkevoll
Daniel Olaisensv. 70, 8480 Andenes
Epost: hebakkev@online.no
for Nord Norges Distrikt:
Odd Nilssen
distriktsleder, Nord Norges Distrikt

Tromsø 25.01.2017
For Ung Baptist i Nord
Anniken Myhre
Leder
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Inspirasjonshelg på Rivermont
Lærerikt for menighetsledere og medarbeidere
Av Bård Kollbotn

I

nspirasjonshelgen på Rivermont ble
avviklet tredje helgen i Januar. I år
var det tema som var spesielt rettet
mot menighetsledere eller personer med
aktivt medarbeideransvar i menighetene. Inspirasjonshelgen startet på fredags kveld og avsluttet på lørdags
kveld. Det var ca 25 påmeldte til helgen.
Distriktsarbeider Hermod Bakkevoll,
pastor Magnus Lund, og Økonomileder i
Baptistsamfunnet Håkon Sigland var forelesere.
Tema som ble gjennomgått var: barnevelsignelse (v/Magnus Lund), konfirmasjon (v/Hermod Bakkevoll), dåp
(v/Hermod Bakkevoll), og begravelse
(v/Hermod Bakkevoll). I presentasjonen
av disse ble det poengtert at dette er kirkelige handlinger som en menighetsleder

kan utføre hvis vedkommende selv er innstilt på det.
Når det gjelder vielse (v/Håkon
Sigland) kan dette utføres av registrert
forstander i en menighet. Her lærte de
fremmøtte at det gjaldt bestemte regler for
oppmelding/innsending (skatteetaten.no).
Svært viktig å overholde frister.
Vielsesrituale viktig å følge - spesielt pkt
7 i predikanthåndboken.
Håkon Sigland gjennomgikk også
Baptistsamfunnets intranett og ulike økonomiske aspekter som har betydning for
menighetene. Han hadde en grundig
gjennomgang av det nye medlemsregisteret fra Cornerstone.
Dette var en inspirerende samling. Det
var tid til refleksjon og meningsutveksling
til temaene som ble tatt opp. Denne samlingen møtte tydeligvis et udekket behov.
■

Vesterålsturne for
Minns Du Sången-koret

Dåp, velsignelser
og nye
medlemmer

Fra forbønns og velkomstmarkering for nye
medlemmer i gudstjenesten 6 november.
Fra venstre: Familien Vøllestad, Ørjan,
Connie, med Elwin Levi på armen, samt
barna Takeo, Tikva og Aria. Så Hermod
Bakkevoll, forstander i Andenes
Baptistmenighet. Derette Mahdy Alhaddad,
Ferken Baramian, Antranik Marjnian og
Ragnar Assaf. Tidligere i år er Birgit
Karlsen Eira og Nivien Fanous døpt og
ønsket velkommen til menigheten.

2016 ble et år med mye uventet og
uvant velsignelse for Andenes baptistmenighet. Vi har hatt dåp hele tre
ganger. I april, mai og august, barnevelsignelse, og opptak av flere nye
medlemmer.

V
Minns du sången –koret ser frem til konsertene på Myre og Andenes

Etter en vellykket konserttur til
Halden og Oslo sist høst, var det
klart uttrykt fra kormedlemmene at
det ikke måtte bli så lenge til neste
turne.

K

orets lederskap, Knut Olaf
Frikstad, Hermod Bakkevoll og
Kjell Ove Hveding inviterer
derfor til konsert på Andenes og Myre.
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Konserten på Andenes blir 19. august,
og Myre dagen etter.
Konserten som var på Andenes i 2015
ble svært godt mottatt, og flere ønsket
koret tilbake.
Koret møter fredag kveld på Andenes
for øvelse, noe som også vil skje på lørdag, frem mot konserten på kveld.
Etter overnatting på Andenes drar koret
til Myre, hvor det spises lunsj, før konserten arrangeres kl. 1600.
■

i har også opplevd økende oppslutning om både våre søndagsmøter og våre Bibel- og samtalekvelder på torsdager.
Året har vært sterkt preget av at både
Andøysamfunnet og også vår menighet
blir stadig mer flerkulturell.
Dette året har vi døpt og ønsket velkommen nye medlemmer fra Norge, Syria
og Egypt.
Det er forunderlig at vi, i en “utkant”
av verden, nå har aktive medlemmer fra
land som er godt kjent fra Bibelen og
bibelens fortellinger, Syria og Egypt.
6 november ble en festdag i menigheten, og bildet er fra det som ble en spesiell
gudstjeneste, med barnevelsignelse og
velkomst av nye medlemmer.
■

DN

Ingen avklaring
for møte- og aktivitetshallen
– Søknad om dispensasjon fra byggeforskriftene ble sendt til kommunen 14. september i fjor, men pr i
dag har vi ikke mottatt noen tilbakemelding om vedtak.

D

et er byggekomiteens leder,
Ernst Selvik, som sier dette til
Distriktsnytt.
I følge Harstad Tidende ble saksbehandleren og Selvik intervjuet, og svar ble
lovet i løpet av november måned, men nå,
langt ut i februar 2017, er det ikke gjort
noe vedtak.

Prosess
– Er leverandøren av hallen involvert i
prosessen?
– Ja, sier Selvik,
– Rubb, som er leverandør av hallen,

vi sende inn den ordinære søknaden om
byggetillatelse, så svaret på spørsmålet om
tålmodighet er ja.

Det ventes tålmodig på en avgjørelse i byggesaken

tok 13 desember kontakt med kommunen,
med gjenpart til meg, men heller ikke
denne henvendelsen er besvart.
– Det ser ut til at tålmodighet må være
en dyd for dere, som jobber med denne
saken?
– Den 18 februar i år er det et år siden

Barna og de unge år
I en av Harstad Tidendes januarutgaver
stod det at Harstad kommune er best i
fylket hva saksbehandling angår.
– Det er jo bra, sier Selvik, som velger
å tro at det flere søknader som ligger på
vent for saksbehandling.
Selvik lurer også på om dette kan bli en
politisk sak, da flere partier har proklamert
at året 2017 skal bli «Barnas og de unges
år i Harstad». Det er jo nettopp arbeid for
barn og unge vi holder på med.
Byggekomiteen jobber med saken, slik
det er vedtatt på de to siste årsmøtene. I
tillegg var alle styrene i distriktet enige om
at det videre arbeidet i et møte i Tromsø
den 14. mars i 2015, opplyser Selvik. ■

.ULVWXVL'HW*DPOH7HVWDPHQWHW
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Program for distriktsmøtet 2017
Torsdag
kl 1900 Åpningsmøte
Tor Rønneberg taler

Overnatting for deltakere i MG –Festivalen vil bli
presentert senere.
Privat innkvartering ordnes evt. etter direkte avtale.

Fredag
kl 0900 Bønn og Lovsang
kl 1000 Distriktets årsmøte
kl 1000 Eget barne- og ungdomsopplegg
kl 1600 Seminar med Mette M Hebnes og Espen
Thilesen
kl 1900 Møte. Tor Rønneberg taler
Lørdag
kl 0900 Bønn og lovsang
kl 1000 Årsmøte i Ung baptist/NNBU
Eget opplegg for barn- og unge.
kl 1800 Flerkulturell lørdagskveld v/Mette M Hebnes
og Espen Thilesen
Søndag
kl 1100 Gudstjeneste. Tor Rønneberg taler
Innkvarteringsalternativer:
Norlandia Andrikken Hotell
Hotelrom, rorbuer, vandrehjem
Tlf 76141222
www.norlandia.no
Hotel Marena
Overnattingsalternativet som ligger nærmest
baptistkirken
Tlf 90084600
http://www.hotellmarena.no

Serveringstilbud
Torsdag
Åpen kafe fra 1700-1830 og etter kveldsmøtet
Fredag
Frokost 0800 – 0900
Åpen kafe fra 1000-1300
Middag kl 1400
Åpen kafe fra 1500-1930
Kveldsmat kl 1800
Åpen kafe etter kveldsmøtet
Lørdag
Frokost 0800-0900
Åpen kafe fra 1000-1300
Middag kl 1400
Åpen kafe fra 1500-1930
Kveldsmat fra kl 1800
Åpen kafe etter kveldsmøtet.
Søndag
Frokost fra kl 0830-0930
Middag kl 1300
Frokost og kveldsmat vil ha enkel standard og rimelig
pris.
Fredag, lørdag og søndag blir det tilbud om rimelig
fellesmiddag.
Mer info om dette senere.

Campingplass på Andenes og Bleik
Plass for campingvogn og bobil ved Baptistkirken
Tilgang til strøm, kjøkken, toalett og dusj.
Kr 250,- pr vogn/bobil for hele stevnet.

For informasjon og påmelding:
Hermod Bakkevoll, tlf 41614585
Epost: hebakkev@online.no

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

Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no
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Et godt tilbud til ungdommene:

MG-festival i distriktsstevnet
Velkommen til MG-Festivalen! For
kristen ungdom som lever i en multikulturell verden
Dato: 25-28. mai
Torsdag kl 19 – søndag kl 1430*
*Si ifra i påmeldingen om når du reiser
Sted: Andenes.
Alder: ungdom.
Påmelding: Hermod Bakkevoll,
tlf 416 14 585 /hebakkev@online.no
Pris kr 300 for mat og overnatting på
klasserom.
Pakkeliste: innesko, dusjhåndkle, notisbok og bibel.
Reisemåte: avtales stedvis.
Reisestøtte: Ung baptist dekker reise på
billigste måte. Forutsetter medlemskap i
lokallag. Søk gjennom ditt lokallag
Spørsmål rettes til Espen Thilesen.
MG står for multikulturell generasjon.
Festivalen er for unge med norsk bakgrunn og multikulturell bakgrunn. På sko-

ler, i menigheter og andre steder møter vi
mennesker fra hele verden. Det forandrer
hverdagen for alle.
Vi ønsker å utruste unge ledere til å stå
NÆRMERE Gud og hverandre på tvers av
kulturer og generasjoner for å nå lenger ut
med de gode nyhetene om Jesus Kristus.
Festivalen arrangeres sammen med distriktsstevnet i Nord Norge.
Det blir både fellessamlinger og egne
samlinger. Du kan se frem til gode seminarer, spennende panelsamtaler, sosiale
aktiviteter og samlinger med fokus på
Jesus Kristus.
Kontaktpersoner:
Espen Thilesen, tlf 995 09 582,
espen@ungbaptist.no
Hermod Bakkevoll, tlf 416 14 585,
hebakkev@online.no
Festivalen er et samarbeid mellom Nord
Norges distrikt og Ung baptist.
■

MG-festivalledere
E

spen Thilesen, som jobber som
multikulturell konsulent i Ung
Baptist. Han har vært ansvarlig for flere
slike festivaler, og er opptatt av at unge
skal velge å leve som Jesu disipler.
Mette Mari Hebnes har tidligere vært
misjonær i Nepal, og har i mange år jobbet
med integrasjon i Det Norske
Baptistsamfunn. Hun har også vært involvert i misjonsprosjekt flere steder, blant
annet i India.
I tillegg deltar ekteparet Gabriel og
Elin Stephens. Gabriel har Master i baptistisk og anabaptistisk historie. Han er
ansatt i Ung baptist, og i Skien
Baptistmenighet, hvor han jobber med
ungdom. Elin er pedagogisk leder i en barnehage.

SMÅNYTT
Leter fortsatt på Sortland
I forrige utgave av DN skrev vi at
Sortland baptistmenighet var på
leting etter større og mere tidsmessige lokaler. I følge Øystein Lode har
det foreløpig ikke blitt noe resultat i
denne prosessen.

Vant bokpremier
I høstutgaven av Distriktsnytt var
det vedlagt en giro for frivillig kontingent.
93 personer benyttet muligheten til
å betale, og blant disse er det trukket
ut fem vinnere, som får hver sin bok.
Vinnerne er:
Vera Vold, Hemmestad, Borkenes
Hans Indrevoll, Ørnes
Jan Johansen, Kasfjord
Per Øvergaard, Heer
Berit Skoglund, Åse, Risøyhamn
Bokpremiene er sendt.

Korrekt adresse?
Distriktsnytt satser på å ha et adressearkiv som til enhver tid er oppdatert. Derfor har vi behov for å få vite
hvis det inntreffer forhold som gjør
at navn- og eller adresse må endres.
Disse endringene sendes til
Hermod Bakkevoll,
Daniel Olaisensv, 8480 Andenes
eller til hebakkev@online.no

Husk
Espen Thilesen.

Mette Mari Hebnes.

Gabriel Stephens.

Elin Stephens.

DISTRIKTSNYTT
med en
gave!
TAKK!
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– Det kunne være tøffe tider, rent økonomisk – for alle på den
tiden, men vår barndom var preget av varme og kjærlighet fra
omsorgsfulle foreldre, og gode søsken. Det er Judith Olsen
som sier dette til Distriktsnytt.

Nord Norges eldste baptist?
Av Frank Einar Hansen

H

un ble født på idylliske
Lyngmyra, et småbruk på
Elgsnes, ytterst i Toppsundet, i
en barneflokk som etterhvert ble tre jenter og to gutter.
Som 22-åring førte kjærligheten til flytting, og de kommende årene bodde hun
sammen med sine Peder (kalt Per) på
Indre Aune, hos hennes svigerfar Anton.
I 1949 flyttet hun og Peder til det som
ble hennes og familiens hjem – gården
Austgard, like i nærheten.

ble Judith berørt av vekkelsen som gikk på
slutten av 40-tallet. Det førte til at hun og
flere sambygdinger ble døpt og tillagt
menigheten. Aune Baptistmenighet ble
dermed hennes åndelige hjem – et hjem
hun trofast besøkte – helt til hun flyttet til
omsorgsbolig i Kanebogen, Harstad, for
fem år siden.

Velsignelse
– Menighetslivet har vært en velsignelse
i alle år, og i dag ser jeg at det har vært
rike og gode år for meg. Mange og flotte opplevelser.
– Før i tiden var ikke avstandene noe
problem. Skulle vi til Indre Elgsnes for å
Hardt arbeid
Ekteskapet førte etter hvert til fem barn.
delta på kvinneforeningen, måtte vi gå
En gutt og fire jenter. Dessverre døde
over Skaret ved fjellet Elgen. Det var slitJudith ser tilbake på et langt og rikt liv.
sønnen Astor i en alder av 25 år, og det
somt, men helt naturlig for oss. I dag er alt
var et hardt slag.
så mye enklere, sier Judith, som sier at nå
Etterhvert utviklet familien seg til svigerbarn, barnebarn, olde- kan vi alle glede oss over det som gjør hverdagene lettere.
barn og tippoldebarn.
Sammen med Peder, som også var fisker, drev hun et lite småbruk, i tillegg til at hun var pedell – eller renholder – på Aune Troen er viktig
skole.
Sin pensjonisttilværelse nyter hun i naboleiligheten til lilleForuten arbeidet på småbruket, skolen og i hjemmet, var hun søster Nilsine, som fyller 95 år i mai. At de havnet som naboaktiv i bygdas sosiale miljø.
er i byen var helt tilfeldig, men svært gledelig.
I februar fylte Judith 98 år, og er kanskje landsdelens eldKun en dør skiller søstrenes leiligheter, og daglige besøk hos
ste baptist. Distrikts-nytt valgte derfor å avlegge henne et hverandre er svært viktig.
besøk.
Judith og Nilsine, som var de to eldste i søskenflokken, er også
de eneste gjenlevende. Begge ektefellene døde for flere år siden.
Det samme gjorde de tre yngre søsknene.
Har vår Herre og noen tabletter
– Helsen begynner å skrante, men så lenge hodet er klart, og
Troen har betydd mye for begge søstrene, og selv om de havfysikken sånn passe, så
net i forskjellige båtlag så
takker jeg for hver dag.
har de samme reder. Judith
Jeg har både vår Herre
ble aktiv i baptistmenigheog noen tabletter, så
ten, mens Nilsine, som
dagene går bra, sier
hele sitt voksne liv bodde i
Judith med et lunt smil.
Kasfjord, ble aktiv innenHun er liten av vekst,
for Den norske kirke
men et stort menneske.
I dag kan begge søsHun prater godt om alle,
trene glede seg over hverog ser det gode i de menandres
selskap,
og
nesker hun møter på sin
Distriktsnytt kan bare
vei.
ønske dem Guds velsigBygdas baptistmenignelse over de kommende
het ble ofte besøkt, og der
dager.
■
Judith og Nilsine stortrives i hverandres selskap, og som naboer.
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Takk for gaven!
Følgende personer har i perioden september – desember betalt frivillig kontingent til Distriktsnytt.
Ola Øvergaard
Tove Gimre
Per Øvergaard
Gunnhild Chruichank
Berit Skoglund
Åge Rønning Hansen
Anita og Ralf Selvik
Per Arne Skog
Skoglund Roald
Lillian Simonsen
Pedersen Solbjørg
Gunvor Jacobsen
Jørgen Jørgensen
Alfhild Grønlund
Annie Aune
Idar Johan E Markussen
Kristiane Nicolaisen
Jan Johansen
Lillian Magnussen
Bjørg L Berge Kristiansen
Sigurd Øvergård
Borghild og Tormod Paulsen
Jorun Svendsrud
Rigmor Øyan
Arne Johansen
Steinar Aas
Gunvor Mikalsen
Marit Kristensen
Liv Johanne Madsen
Estrid Lorentze Eidem
Marit Kristiansen
Cato M Christensen
Harald Hansen
Øistein Dahl
Sofie Engelstad
Lars Hovland
Gunn Fredrikke Wold

Hildur Skaug
Vera Wold
Kari Eikenes
Aase Johanne Aune
Trine Krey
Alma og Håkon Voll
Irma Kristiansen
Marjnian Antran
Kjell Peder Heggebakk
Solveig Øvre
Frank Einar Hansen
Elsa L Johansen
Hans Indrevoll
Tordis og Karl Voll
Oddmund Karl Bakkevoll
Klaus Åge Holmseth
Ernst Selvik
Margareth Eidem
Olaug og Peder Hansen
Judith Marie Olsen
Jorunn Marie Nilssen
Anne Marie Heimtun
Karin Helene Leitring
Trygve Dag Ellingsen
Frank Mossig Wian
Hermod Arne Bakkevoll
Margareth Åseng
Ellinor Antonsen
Aina H Johansen
Mai Lorentsen
Odd Eriksen
Ninni Annie N Jakobsen
Britt-J. Hveding
Torill Jensen
Walter Tårstad
Knut og Grete Duesund
Dagfinn Karlsen
Unni Hansen
Astrid Marskar
Evald Henning Olsen
Jorunn Haraune

Arne M Kristiansen
Ally Norum Pedersen
Berit Kristine Rydland
Magnar Mæland
Ingrid Kollbotn
Leif Vollan
Roger Dahl
Arnhild Sommer Edvardsen
Marith Bakkevoll
Palma Adina Eidberg
Svein Bakkevold
Arne-Karl Josefsen

– Send noen ord på en postanvisning!
Da jeg i sin tid avtjente verneplikten
som kavalerist på Trandum, fikk
mine foreldre ofte en korthilsen fra
meg – med budskapet: Send meg
noen ord på en postanvisning!
Det gav respons hver gang, og var
et godt bidrag til en soldatlønn på 25

kroner dag. Mange av Distriktsnytts
lesere har vært – og er – flinke givere,
og responsen på redaksjonens ønske
om “noen ord på en postanvisning”
har blitt godt mottatt. Det gjorde at vi
minimaliserte underskuddet til kun
987 kroner.

I denne utgaven er det også vedlagt
en giro. Redaksjonen håper du vil
bruke den, og som gjenytelse skal vi
prøve å lage et så godt blad som mulig.
Det skjer nemlig mye interessant i vårt
distrikt, som fortjener å bli omtalt. ■
Frank Einar Hansen
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Gleder seg til
kvinneweekend på
Rivermont
– Jeg elsker å se mennesker komme på rett
plass i forhold til Gud – seg selv og andre, og er
opptatt av å regne med en levende Gud i alt vi
står i – i alle situasjoner – alltid.

D

et er Mette Ellinor Boye, som sier dette til
Distriktsnytt. Hun blir årets hovedtaler på
Kvinneweekenden på Rivermont i septem-

ber.
Hun er mye benyttet som veileder og forkynner over
hele landet, og er en person med bred erfaring og faglig tyngde.
I 11 år satt hun i lederskapet i Oase, og har også
fartstid i Kvinner i Nettverk. Hun er også med i styret i
Alpha Norge.
Hun er utdannet lærer med bakgrunn i helse/sosialfag, veiledningspedagogikk, administrasjon og ledelse,
prosjektledelse og endringsledelse. I tillegg har hun
mellomfag i kristendom.
Etter mange år på Nordmøre er hun nå bosatt på
Jørpeland utenfor Stavanger. Der er hennes mann sogneprest. Mette Ellinor Boye er 49 år og har tre voksne
barn.
Lederen for de nordnorske baptistkvinnene, Heidi
Myhre, håper at omleggingen fra Kvinnestevne til
Kvinneweekend, også kan skape interesse hos den
yngre garde av kvinner.
■

SMÅNYTT FRA KVINNEFRONTEN
Kvinneweekend på Rivermont

Neste styremøte

Årets samling blir i tidsrommet 14.-17.
september, og mottoet blir «Til frihet
har Kristus frigjort oss».

for Nord-norske baptistkvinner blir i
Harstad 10. juni.

Årsmøtet for
Nord Norske baptistkvinner

Pr i dag er det 7 baptistmenigheter som
har aktivitet spesielt rettet mot kvinnene:
Aune Baptistmenighet, leder Ingrid
Kollbotn
Tromsø Baptistmenighet, leder Heidi
Myhre

blir i år trukket ut av distriktsstevnet,
som blir på Andenes. Møtet avvikles
som et to-timers opplegg i kvinneweekenden på Rivermont
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8 aktive kvinnegruppe/foreninger

Andenes Baptistmenighet, leder Berit
Rydland
Kasfjord Baptistmenighet, leder Junn
Markussen
Sommarøy Baptistmenighet, leder
Tordis Vold
Harstad Baptistmenighet, leder Bente
Heitmann
Kvæfjord Baptistmenighet har to grupper:
Borkenes, leder Eldrid Hansen
Kveøy, leder Hjørdis Hunstad

DN
Historisk dag i Tromsø:

13 nye medlemmer
ønsket velkommen

De nye medlemmene sammen med menighetens ledelse under forbønnsstunden gudstjenesten.

FOTO: SVEN WEUM

I Tromsø har vi over tid hatt en positiv utvikling i menigheten. Flere blir aktive og det holdes gode møter som igjen
oppmuntrer til nære og varme fellesskap.
Av Leif Vollan

F

lere av de som har deltatt i
våre aktiviteter uten å tilhøre menigheten, bestemte seg
utover høsten for å gå inn som
fullverdige og ansvarlige medlemmer. Det blir opplevd som positivt
at ingen av de som gikk inn, flyttet
fra andre menigheter i byen, men
var mennesker som hadde flyttet
til byen og hadde funnet at baptist-

menigheten var kirken for dem.
Begivenheten ble feiret i gudstjenesten 11.desember. De som ble
ønsket velkommen var to unge barnefamilier som har vært i Tromsø et
par år, den ene med tre barn og den
andre har et barn. I tillegg var det et
ektepar som kom flyttende i høst, en
ung dame som har bodd et år i
Tromsø, en ung mann fra byen som
har vært aktiv en tid og en eldre
mann som har kommet tilbake til

Tromsø etter mange år bosatt andre
steder i landet.
Menigheten opplever innmeldingene som en bekreftelse på at vi
har et fellesskap som oppleves ekte,
nært og varmt og dermed tiltrekkende. Vi er utrolig lykkelige over å
få så mange nye medlemmer og
håper at «vi alle får vokse i nåden og
i kjennskap til vår Herre og frelser
Jesus».
■
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B-BLAD

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

Det var en gang . . .

Distrikts-Nytt

Viktig med ledere

Organ for Nord Norge Distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn
Utgis 3 ganger årlig i samarbeid
med baptist.no
Redaksjon:
Frank Einar Hansen (ansvarlig)
frank.einar.hansen@aune.no
tlf: 906 75 011
Roger Dahl
FOTO: FEH

Av Frank Einar Hansen

I

årenes løp har det vært mange leirer
på Rivermont, og minnene fra den
gang holdes levende når vi ser tilbake
og sier “husker du....”
Fasilitetene på de første leirene var
ikke i nærheten av dagens flotte leirsted,
men deltagerne forholdt seg til datidens
standard, og var mer opptatt av hvilket
tilbud leiren hadde.

For å kunne avvikle en leir var det viktig med ledere som tok et tak, og i årenes
løp har det vært mange som ofret både
ferie og annen fritid for å gjøre en innsats
blant de unge. Uten dem ingen leir.
Bildet er fra en juniorleir i 1962.
Travle ledere hadde tid til å la seg fotografere. Her ser vi fra venstre Margareth
Eidem, Anne Marie Søderquist, Karl
Jacobsen, Kristine Tofteng, Else
Konradsen og Gunvor Jacobsen.
■

Da vaflene fikk farger

Formgiver:
Yngvar Martinsen
Trykk:
Land Trykkeri As
tlf 61 11 00 70
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

FOTO: GBH

I forbindelse med NNBUs 120 årsjubileum var det en hektisk og kreativ innsats fra tilreisende jubileumsfeirere.
Fotvask, massasje, pilkast, spikerbanking, med mere, skapte skikkelig
“marknadsstemning”.
All inntekt skulle gå til Rivermont.

12

Bildet viser noen i Tromsø-gruppen, som
sørget for vafler i flere politiske farger.
Og som i politikken var det vanskelig å
skille ut hva som var best. Alle fargene
smakte vafler. David Hunstad, Marit
Vollan, Heidi og Tore Myhre behersket
kunsten å steke vafler.
■

Rivermontutvalget:
Ernst Selvik,
tlf 913 06 352
Innsamlingskomiteen:
Unni Hansen,
Nord Norske Baptistkvinner:
Heidi Myhre,
tlf 472 30 936

