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Nord-Norge distrikt av

Det Norske Baptistsamfunn

I 2016- budsjettet for Rivermont

Venner var målet kroner 500000.

Resultatet ble 262658.

Uansett om det blir –eller ikke blir- byg-
ging av møte/aktivitetshall på

Rivermont, så trenger senteret mange faste
givere. Dersom hallprosjektet ikke realiseres
skapes det nye utfordringer for dagens loka-
liteter. Peisestuen, som fungerer som møtelo-
kale, blir til stadighet overfylt, og da er enes-
te alternativ å ta entre eller deler av spisesa-

len i bruk – alternativer som ikke er holdbar.
Årsrapporten fra innsamlingskomiteen viste
at det kun er 78 faste givere til Rivermonts
Venner. Det betyr at blant distriktets 705 bap-
tister og 1882 juridiske medlemmer ( basert
på oversikt pr 21.12.15) bør det være grun-
lagt for å høyne givertallet.

I tillegg bidro flere nordnorske baptistme-
nigheter og Nord Norske Baptistkvinner
med tilsammen 83710, mens andre gaver til
Rivermont var 119807 – inkludert en enkelt-
gave på 50000 kroner. �

Rivermont har i 2016 vært utleid til 20 for-
skjellige leietagere i ukedager eller wee-
kender. Nå i 2017 var senteret utleid til 70
deltagere på NM på ski for juniorer, som
ble arrangert i Kilbotn. Rivermont hadde
ansvaret for servering av frokost, middag
og kvelds – en jobb som ble gjort på dug-
nad for skientusiaster fra Sør-trøndelag.

�

Prosessen om eventuell omorganisering av
Ung baptist og Nord Norges distrikt av
Baptistsamfunnet er godt i gang.

Komiteen som jobbet med saken la frem
sine forslag på årsmøtene på Andenes. i
begge årsmøter fikk alternativ 1 klart størst
oppslutning. Komiteen skal nå utvides med
en representant fra hver av ovennevnte orga-
nisasjoner, og saken legges frem i årsmøtene
som blir på Rivermont i februar 2018.

Inntil da har de nordnorske baptistmenig-
hetene god tid til å behandle sakene internt.

�

Nordnorske baptister gir

30.000 til
Bibelspredning

Se side 3

Stordrift krever endringer

NM på ski 
leide Rivermont

Historisk vedtak
kan gjøres i februar

Trond Fjellå og komiteen fikk skryt for godt
utført arbeid. foto feh

Rivermont trenger flere
faste og trofaste givere

Rivermont har mange gode venner, men trenger enda flere. foto feh

Driften av Rivermont begynner å bli
omfattende og større enn gjeldende for-
skrifter for veldedige organisasjone tilla-
ter. Rivermontutvalget og styret i Ung
Baptist  har derfor fått fullmakt fra årsmø-

tet  til  å registrere Rivermont som eget
driftsselskap ( dvs momspliktig selskap)
for ikrafttredelse fra 1.1.2018.

Vedtaket ble gjort mot 2 stemmer. �
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Radikale kristne
Av Pauli G. Staalesen

For noen år tilbake gav baptistenes

forlag ut en bok skrevet av den eng-

elske baptistteologen Paul Besdley-

Murray med tittelen “Radikale krist-

ne – baptistenes måte å være kirke

på” I hovedsak gjaldt dette kirkeor-

dining og teologi. Boken var særde-

les leseverdig. Her og nå vil jeg gjer-

ne dele noen tanker med leserne av

Distriktsnytt, om det kristne liv og

den kristne tro  som  radikalt liv og

radikal tro.

S
om utgangspunkt leser vi Rom
12.2. Innrett dere ikke etter den
nåværende verden, men la dere

forvandle ved at sinnet fornyes, så dere
kan dømme etter hva som er Guds vilje.
(oversettelse av 1911)

Å bli kristen er et resultat av å bli
født på nytt. Jesus sier til Nikodemus.
Den som ikke blir født på ny kan ikke se
Guds rike. ( Joh 3.3.) Det innebærer å bli
et nytt menneske, med nytt hjerte og en ny

ånd inni seg. og konsekvense av det blir
At Guds menighet består av nye

mennesker og ikke av forhenværende
syndere. Det som engang var, er renset
bort i Jesu blod, kastet i “glemselens hav”
og ikke eksisterende!  Derfor er ikke vårt
vitnesbyrd hva vi var, men hva vi er i Jesus
Kristus: den som er i Kristus, er en ny
skapning. Det gamle er borte, se det nye er
blitt til. ( 2.Kor.5.17) 

tilgivelse er et nøkkelord i dette. Det
ordet er på en måte kristenlivets Alfa og
omega. og det er et radikalt ord med radi-
kale konsekvenser.

tilgivelse fjerner behovet av tilgivelse!
Problemet synd og syndens konsekvens er
tatt bort. hjertet er byttet ut, og personlig-
heten forvandlet.

Profeten sier: Kast fra dere alle syn-
dene dere gjør, og skaff dere et nytt hjerte
og en ny ånd. ( esekiel 18.31.)

Den som er tilgitt er også gjenoppret-
tet. Det gamle, det som en gang var, hefter
ikke lenger ved den som er født på nytt.
han og hun er nye mennesker fordi deres
liv er skjult med Kristus.

halleluja! Amen �
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Pauli G Staalesen har lang fartstid som evangelist og pastor i Nord Norge:
1961/62: Evangelist i Harstad menighet.
1963 – 65: Bø og Hadsel menigheter.
1965 – 1969: Aune og Bjarkøy menigheter.
1969-1974: Åse menighet.

Ialle år har virksomheten på
Rivermont vært basert på dug-

nadsinnsats, og i årenes løp er det
ufattelig mange timer som er
brukt.

Noen har brukt flere enn andre.
en av disse er ernst Selvik. han
har nå, i en alder av snart 74 år, sig-
nalisert at han vil redusere sin dug-
nadsinnsats, som forøvrig har vært
formidabel. Disse signalene må tas
på alvor, og da er spørsmålet: hvor
går veien videre?

Dersom en møte-/aktivitetshall
realiseres skal den sikkert brukes
utover junior- familie og påskelei-
rer, og eventuelle distriktsstevner
annet hvert år.

hallen kan  brukes av f. eks
idrettslag til trening, messer, o.l.,
og da må dette administeres.

Dette, i sammenheng med ut-
leievirksomhet på Rivermont gjør
at det nå må tenkes ansettelse av en
daglig leder

I februar skal både Ung baptist
og Baptistsamfunnets Nord-
Norgedistrikt, ha sine årsmøter på
Rivermont, hvor en tettere organi-
sering  skal behandles før eventuell
sammenslåing. I en slik setting bør
det også vurderes om tiden er inne
for å få en daglig leder for
Rivermont ungdomssenter – lønnet
i en nærmere avtalt stillingsbrøk.

Daglig leder 
bør ansettes!

Rivermont er vår
felles juvel!
Vær med å be om
at senteret får
være et 
vekkelsesredskap!
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Iår arrangeres det tre dugnader
på Rivermont ungdomssenter.

Den første avvikles allerede 13-
17. juni, for å klargjøre senteret
til årets juniorleir 24.-28. juni.

Dugnad nr 2 blir i uke 29 og den
siste i tidsrommet 19.-23. septem-
ber.

Rundvask, vindusvask lufting
av sengetøy, snekkerabeid, sko-
grydding, malingsarbeid, boning,
flislegging utearbeid, reparasjon av
hyttetak, er noen av oppgavene
som venter. egne arbeidslister er
sendt ut til mange tidligere dug-
nadsarbeidere. Dersom du ikke har
fått slike lister kan du kontakte
ernst Selvik på SMS 91 30 63 52,
eller epost: ernst. selvik@hlkbb.no

Dugnad på
Rivermont

Dugnadsferie
på Storseløy

Dersom du har planlagt å feriere
på helgeland i sommer kan

det kanskje kombineres med dug-
nadsfeire på Storseløy.

Rødøy baptistmenighet sitt hus,
Betel på Storseløy, trenger repara-
sjon. Det første og mest nødvendige
er nytt tak.

Inger og hans Indrevoll, samt
ellen og Per Arne Skog har derfor
bestemt at det skal være dugnad i uke
29 og 30.

hans Indrevoll skaffer til veie det
som trengs for å få dette gjennom-
ført.

Ifølge informasjon til Distrikts-
nytt kan de som tenker seg å være
med på denne jobben kontakte hans
Indrevoll på

ha.indre@gmail.com eller telefon
917 80 662 

Ønsket fra initiativtakerne er at
Betel fortsatt skal være et hus til vel-
signelse for øya. �

Årsmøte for de nordnorske baptis-

tene vedtok å gi 30000 kroner til

Bibelspredning i Balsfjord. 

Dette som en del av aksjonen
“Bibelen til alle”, som startet i

Nord-troms i 2016. flere av troms-
kommunene er besøkt, og hittil har de
frivillige utdelerne besøkt 6000 hjem.

Den siste aksjonen gikk i Kåfjord,
hvor hele 79,5 % av de som var hjemme
valgte å ta imot en gratis bibel.

25-30 september vil det bli bibel-dis-
tribusjon i Balsfjord. Baptistkirken i
tromsø har påtatt seg et særlig ansvar for
denne kommunen. Budsjettet er på 60000
kroner.

for at hjemmene skal få dette tilbudet
på døren er det noen som må be, noen
som må gi og noen som må gå ut til hjem-
mene med gaven, heter det i folderen som
ble delt ut i årsmøtet.

et stort opplag gjør at prisen pr bibel
er på kun 40 kroner. Balsfjord kommune
har 2450 innbyggere.

ekteparet Agnete haraune og eirik
Amundsen har deltatt i utdelingen i noen
av troms-kommunene, og forteller om
mange gode og positive møter med folk
som tok i mot Bibelen. I årsmøtet fortalte
Agnete om noen av disse opplevelsene
som tydelig rørte årsmøtedelegatene.

Ønsker du å bidra kan du gi din gave
til konto 3000 14 99056.

husk å merke betalingen med BtA i
BALSfJoRD.

Betaling må skje innen 1. september i
år. �

Ekteparet Agnete Haraune og Eirik
Amundsen fra Ungdom i Oppdrag ser frem
til å være med i utdelingen i Balsfjord. 

foto: feh

Nordnorske baptister satser på Bibelspredning

Gir 30000 kroner til 
bibelspredning i Balsfjord

Land Trykkeri as
- få det trykt i Land du også!
Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no
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h
un har jobbet som kirkeverge
for Den norske kirke i 28 år,
noen av disse på Andenes, og

kan se tilbake på en variert yrkeserfa-
ring.

fiskeindustri, gartner i produksjon,
servitør og reindriftsutøver for å nevne
noe. hun har sin faglige utdanning fra
blant annet

Gartnerskolen anleggslinje,
Menighetshøyskolen i Stavanger, eksa-
mener i ledelse, teologi og økonomi fra
høgskolen i Stavanger og Volda. fra
Kirkelig utdanningssenter i Nord har
hun kirkehistorie.

AfP-pensjonisten Birgit Karlsen
eira er født i Meløy, men har bodd i alle
de tre nordligste fylkene, og kjenner
Nord Norge godt. Som 64-åring må hun
kunne betegnes som en aktiv pensjo-
nist, som også har “tjenestegjort” på
Rivermont-kjøkkenet. I årets distrikts-
stevne på Andenes bidro hun sterkt  til
at stevnegjestene fikk mat og drikke 

I 2016 ble hun døpt og tillagt
Andenes baptistmenighet. Utover
menighetsarbeidet er hun med i det fri-
villige arbeid med nye Andøyfolk –
som kommer fra flere av verdens krigs-
områder.

Birgit er også politisk engasjert i
Arbeiderpartiet, fagforbundet og
fylkestinget i Nordland.

I tillegg blir det også tid til Andøya
Lotteforening. Noe av den øvrige friti-

den bruker hun på bøker – mest historie
– men liker også å sy gardiner og
Duodji ( samisk husflid)

Med dette håper vi at Distriktsnytts
lesere er blitt litt bedre kjent med Birgit 

hun har også sagt ja til å bli styre-

medlem i distriktsstyret for de nordnor-
ske baptistene, og valget var enstem-
mig.

Lykke til med nye oppgaver, Birgit
�

En samfunnsengasjert kvinne 
nytt styremedlem i baptistenes distriktsstyre

etter mange år som styremedlem/kas-
serer  i styret for Nord Norges distrikt av
Baptistsamfunnet, ønsket Marith
Bakkevoll avløsning som styremedlem.
hun vil imidlertid fortsette som kasserer,
og kontaktperson mot Brønnøysund-
registeret. hun er i dag medlem av
Nordkapp baptistmenighet, og bosatt i
honningsvåg.

Birgit Karlsen eira, Andenes, overtar
hennes plass i styret.

Birgit Karlsen Eira. foto feh

i Andenes kirke, lørdag 19.aug kl 1900
i Myre kirke, søndag 20. aug kl 2000
Kjente og kjære sanger fra kirker og
bedehus.
fremføres av stort kor, solister, duetter
og stort orkester.

Husk Kvinne-weekend
på Rivermont 14-17.9
talere: Mette ellinor Boye og May Britt
Minde Lund.
Arrangør: Nord-Norske Baptistkvinner

Marith Bakkevoll vil fortsatt utfører kasse-
rergjerningen. foto feh

Marith Bakkevoll 
fortsetter som kasserer

Minns du sången-konsert
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Bidro med sang og musikk

Uforglemmelige 
barnesamlinger

Sang og musikk hadde også god plass i
distriktsstevnet. Det musikalske ansva-
ret ble ivaretatt av Berit Skoglund og
Kjell ove hveding.

De sørget for akkompagnering til både
forsamlingssang, og øvrige sangere som
deltok. �

“Kjell Ove Hveding, Berit Skoglund og Tor Rønneberg bidro musikalsk i flere møter.”
foto: feh

turen startet torsdag (Kr.
himmelfartsdag) formiddag, og
etter å ha kjørt oppsamling
gjennom byen for å hente passa-
sjerer, gikk turen med underteg-
nede som sjåfør til Borkenes, for
å hente flere reisende som skulle
samme veien. Neste stopp var
Refsnes fergeleie, her fikk alle
testet luktesansene sine da bøn-
dene der hadde startet våronna
med gjødsling av jordene.

Da ferga endelig la fra kai var
det en glad gjeng som endelig
kunne puste lettet - både ut og inn.

turen gikk så til Sortland for å
plukke opp enda flere som skulle til
stevne og festival.

her tok Circle K bensinstasjon
velvillig i mot både handlende og
trengende. etter  en kort stopp ved
Andøykroa ankom vi Andenes utpå
ettermiddagen.

Selv om solen skinte fra skyfri
himmel på lørdag blåste det en sur
østavind over stedet, noe som ikke
fristet til uteaktivitet. Det ble i ste-
det gjort en sightseeingtur med
bussen til Bleik, med stopp ved
Bleikstranda (Nordens Riviera).
her pisket østavinden sjøen og
med lav sjøtemperatur fristet det
ikke til bading selv om mange nok
ble våt på beina.

etter gudstjeneste og middag
søndag gikk turen samme veien til-
bake, og etter å ha satt av stevne-
og festivaldeltakere på Sortland og
besøkt den samme bensinstasjonen
på nytt, endte bussturen tidlig søn-
dag kveld i harstad. 

Av Odd Nilssen

Busstur til
Andenes

Årets barneopplegg i distriktsmøtet fikk
betegnelsen uforglemmelig, og oppleg-
get for barna var variert og spennende.

foruten faste andakter  m/nogo attåt i

stevnets kveldsmøter, var dagene fylt med
spennende aktiviteter som grilling,
lek,buss- tur til rakettskytefeltet, og tur i
fyrtårnet på Andenes. �

Noen av barna – og noen av lederne - gjør seg klar for busstur til rakettskytefeltet i
Oksebåsen. Det ble en ekstra spennende opplevelse. Etter en trygg “landing” var de tilbake
i baptistkirken for nye opplevelser. foto feh
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Vellykket MG-festival 
på Andenes

TAKK - 
for et fargerikt 

fellesskap

Lykkelig gjenforening

Iforbindelse med distriktsstevnet arran-
gert Ung baptist MG-festival, og

bekreftet med dette at de er opptatt av
det multikulturelle arbeidet. Mer enn 40
ungdommer deltok i festivalen – hvor
fokus var rettet mot de utfordringer og

muligheter som møter en i et multikultu-
relt samfunn. Deltagerne bodde i loka-
lene til den tidligere DNB-banken, og
det er vel første gang at det har vært opp-
bevart så viktig kapital som denne ung-
domsflokken i bankbygget.

Cirka 40 ungdommer bidro til å gjøre årets distriktsstevne til et fargerikt fellesskap i en
inkluderende atmosfære. foto feh.

Ferken Baramian, Aram og kona Anni Kazangian gledet seg over muligheten til å ha kjøk-
kentjeneste i distriktsstevnet. Her sammen med Birgit Karlsen Eira, som hadde mange vak-
ter på kjøkkenet. foto feh.

ferken deltok i fjorårets juniorleir, og
gjorde en flott innsats på kjøkkenet,

i tillegg til andre gjøremål på Rivermont.
Som syrisk flyktning ventet han i spen-
ning på om kona og sønnen kunne få
komme til Norge. Nå er den lille famili-

en etablert på Andenes, og møter nye og
spennende utfordringer. I årets distrikts-
stevne deltok ferken og kona Anni  i
kafetjenesten, og gjorde sitt for at gjes-
tene skulle få servering. Sønnen Aram
fungerte godt som ryddegutt.

Uansett om vi kom fra
honningsvåg, Bergen,tyrkia,

Afganistan Sortland, Karenen,
Skien, Porsgrunn eller Afrika, så

ble stevneda-
gene på
Andenes en
bekreftelse på at
vi er en del av et

fellesskap som
ønsker å tro og
tjene Jesus
Kristus. Stevnet
på Andenes ble
en inspirerende
opplevelse, og
uansett hudfarge

eller bakgrunn så dro deltagerne
hver til sitt – fylt av inspirasjon,
og glede i hjertet over å få være
en del av dette fellesskapet.
forbønnshandlingen i et av
møtene ble en sterk og velsignet
opplevelse for mange, I glede
over at korset er tomt, graven er
tom, og at Jesus lever, så kan vi
be for hverandre, og glede oss
over dette fargerike fellesskapet vi
får være en del av
ILLUStRASJoN:

hARRIet ANette hANSeN

Tusen takk!Uten mat og drikke duger hel-
ten ikke – heter et gammelt ord-
tak. I årets stevne fungerte “hel-
tene” – dvs deltagerne godt,
fordi alle som gjorde kjøkken-
tjenest bidro med topp innsats-
servering  hva servering angikk.
. Noen av disse ville ikke foto-
graferes, men fortjener likevel
stor takk. Den samme takk går
til alle som bidro med kaker o.l.
til kafeen. Det smakte.
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Lovsangsgruppen fra harstad
gjorde et godt inntrykk i årets
distriktsstevne, og bidro med
flott lovsang
Leder for gruppen er barne-
og ungdomslederen i Medkila
kirke, Ruth Myrr. �

Begeistret med sin lovsang

Ungdomsarbeider i
Kvæfjord

elfrid Marie Klepsvik arbeider i dag i
50 % stilling som ungdoms- og miljø-
arbeider i baptistmenigheten på
Borkenes.

hun ivaretar de tradisjonelle oppga-
vene for barne- og ungdomsarbeidet i
menigheten, som juniorklubb, ungdoms-
klubb, m.m.

hun er engasjert i det felleskirkelige
ungdomsarbeidet i harstad – som har
base på Bethel, Normisjonens lokale.

Unni Hansen ny kasserer
og regnskapsfører
ernst Selvik vil fra 31. desember for-
melt fratre som kasserer for Ung bap-
tist

Unni hansen, Sommarøy, overtar da
jobben som kasserer og regnskapsfører.
Det ble også valgt nye revisorer, nem-
lig Bernt hansen, Sommarøy og Marit
Vollan, tromsø,

Yngve Kristiansen og Arne Mathias
Kristiansen fortsetter som revisorer til
regnskapet for 2017 formelt er klart og
godkjent.

Kjøkkenoppgradering
et utvalg på tre personer er igang med
å vurdere renovering av kjøkkenet på
Rivermont.

Målet er å få til et mere moderne
kjøkken med lettvinte løsninger.
Janne tune, Ingrid Kollbotn og
Anders Andreassen har fått denne
oppgaven.

Fra 100 til 200
Innsamlingskomiteen for Rivermont
fikk i Ung baptist sitt årsmøte på
Andenes gjennomslag for å henstille
til menighetene at støtten pr medlem
økes fra kr 100 til 200 pr menighets-
medlem.

Distriktsmøtet 2018
etter planen skulle neste års distrikts-
møte være på Rivermont, men distrik-
tets årsmøte valgte i stedet å si ja til et
benkeforslag om å legge møtet til
tromsø.

Hermod Bakkevoll
fortsetter som distriktsarbeider i 20 %
stilling etter vedtak gjort med akkla-
masjon i distriktets årsmøte.

Odd Nilssen
gjorde distriktets årsmøte oppmerk-
som på at det var siste året han tok
gjenvalg som leder for nordnorske
baptister.

Flott lovsang av ungdommene
fra Medkila kirke foto feh

Elfrid Marie Klepsvik.
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Sang- og musikklivet var i mange

år en viktig del av arbeidet i

Andenes baptistmenighet.

Solosangere, duettsangere, og
musikklag var mye benyttet både i

og utenfor menigheten. I tor
Rønnebergs pastortid var det også en
periode en egen sanggruppe for ung-
dom.  Det var forøvrig menigheten
som stiftet den første hornmusikk på
Andenes, og bl.a. var menighetens
egen torstein Nilssen (far til distrikts-

leder odd Nilssen)  i mange år dirigent
for skolekorpset. torstein og Jens
Aune dirigerte også ungdomsmusik-
ken og Andenes hornmusikk

Bildet viser musikklaget som i mange
år gledet med sin friske og gode sang.
Når bildet er tatt er ukjent, men tidligere
var flere menn med i musikklaget.
Desverre er det kun to av medlemmene
som lever, nemlig Dagmar Strand
hansen og Gunvor Jacobsen.

�

Det var en gang . . .

Takk for gavene

Cirka 20 % av Distriktsnytts abon-
nenter valgte å benytte giroen  i

forrige utgave av bladet. Det resulterte
i 29000 kroner. Dermed er vi cirka
halvveis for å få bladet i balanse.
Klarer vi å øke intekten ytterligere gir
det rom for flere sider med “nærheter”
og kortreist stoff.

Som takk for gavene har vi trukket ut
tre personer som får en påskjønnelse.
Det er Yngve Kristiansen, Åse, Britta
Andreassen, harstad og Anne Marie
Søderquist, finland.

Dette nummeret har “kun” 8 sider, og
utgis i henhold til det sidetallet budsjet-
tet tillater. Dersom vi for kommende
utgivelser opplever at mange bidrar med
frivillig støtte, kan vi utvide sidetal-
let.......for det er mye interessant å skrive
om fra det nordnorske baptistriket. Skal
vi få det til er vi avhengig av gode givere
hva frivillig abonnement angår.

Vi håper du vil bidra og takker på for-
hånd for din gave til Distriktsnytt – kto
4760 16 24083

Foran: Einar Aune og Roald Strand
Ellers fra venstre: Dagmar Strand Hansen, Gunvor Jacobsen, Leonore Aronsen, Stina
Strøm, Elly Lødding, Cissi Eriksen,Mossa Hansen
Bakerst fra venstre: Ditti Jacobsen, Hildur Lødding, Henny Alsos og Margit Aune.
fotograf ukjent.

Husk

DISTRIKTSNYTT

med en 

gave!

TAKK!

Kontonr.:

4760 16 24083


