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DISTRIKTS-NYTT 3/2017
Nord-Norge distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn

Rune Larsen
vil synge med MDS-koret.
Se side 3.
Flre menigheter feiret jubileum i høst.
Distriktsnytt var invitert til Bø.
se side 4-5.
Nye madrasser til Rivermont. Se side 9.

Satser på fornyelse
Et førtitalls kvinner møttes i september
på Rivermont. Foruten det sosiale fellesskapet var det flere bibeltimer ved
Mette Ellinor Boye og May Britt Lund.
Bibeltimene og de øvrige samværene
ble svært godt mottatt, på grunn av
godt innhold, sies det til DN

I

Årets kvinnetreff var en fin miks av unge og eldre.

foto feH

budsjettet for 2018 har baptistkvinnene gitt seg selv en oppmuntringsgave
på 30000 kroner, som i sin helhet skal
brukes på planlegging og gjennomføring
av neste års samling.
-Vi arbeider for at enda flere unge
kvinner skal se verdien i og gleden ved å
være med på slike week-ender, sier kvinneleder Heidi Myhre til DN.
Hun påpeker at den relativt store satsingen på neste års week-end har til hensikt å
fornye stevnet i form og innhold, og derigjennom øke interessen hos flere – både
gamle og unge.
■

Ny hallplassering - eller utbygd spisesal?
Som kjent for de fleste av Distriktsnytts
leser ble det avslag på søknaden om
bygging av “rubb-hall” på Rivermont.
Dette var en løsning som ble rimeligere
enn en arkitekttegnet hall.
Planutvalget i Harstad kommune sa
også nei til anken i sitt møte 9. juni i
år. Hallen oppfylte ikke de arkitektoniske kriteriene. Det er Ernst Selvik
som sier dette til Distriktsnytt.

R

eglene for bygging av en slik hall
gjelder på hele Rivermonts eiendom, og kan heller ikke bygges ved
sovefløya. Reguleringsplanen gir rom for
bygging av hall på den gamle fotballbanen, men da som en hall kommunen kan
godkjenne.
Hva som ellers kan bygges ved siden av
sovefløya må byggekomiteen ta stilling til i
samarbeid med arkitekt. Det samme gjelder
spørsmålet om møte-/aktivitetshall kan
kombineres med ny sovefløy.
Utvidelse av spisesalen I årsmøtet på

Sommarøy i 2015 ble det vedtatt utvidelse av spisesalen, dersom hall ikke ble
bygget ved fotballbanen. Det foreligger
ferdige arkitekttegninger for utvidelsen av
spisesalen, og disse er klar for å sendes til
kommunen som byggesøknad.
Men, sier Selvik: – Dette skal diskuteres
grundig i byggekomiteens kommende møte.
Ingen prosjekt igangsettes før alle årsmøtevalgte styrer og komiteer er enige. Det vil si
byggekomiteen, Rivermontutvalget, NNBU
(Ung baptist i Nord) og Innsamlingskomiteen.
■
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Johan Heimtun
til minne

J

ohan Heimtun døde på
Harstad sykehus 15. juni,
etter et kort sykeleie, nær 86 år
gammel.
Johan var født og oppvokst
på Grøtavær. I voksen alder ble
det med han som mange andre
fiskebåten som ble yrkesvalget.
etter noen år begynte ryggen å
svikte og fiskeryrket måtte
avsluttes. Johan gikk da et
malerkurs, og maler ble hans
nye yrke.
I 1969 ble Johan døpt og tillagt Grøtavær baptistmenighet.
Han ble tidlig med i ledelsen av
menigheten, var forstander i
over 20 år. Han var ikke bare
forstander, men også vaktmester
i kirka. Han tok også ansvar for
de praktiske oppgavene i menigheten.
De siste årene begynte helsa
å svikte, og Johan kunne ikke
være med i menighetsarbeidet i
samme grad som tidligere.
Den 23. juni ble han begravet
fra Klippen, Grøtavær, som var
fullsatt. Knut olaf frikstad ledet
seremonien på en fin og verdig
måte. Det var også sang av
Kaikameratene.

I dag går tankene vår til hans
kone Anne Marie og hennes
familie.
Med stor takk til Gud for det
Johan fikk være, både for familien og menigheten.

Av pastor Rolf J. Sandnes

I slutten av sitt andre brev til timoteus
skriver Paulus disse ord:
Første gang jeg forsvarte meg i retten,
var det ingen som kom meg til hjelp. Alle
forlot meg. Må det ikke bli tilregnet dem!
Men Herren var med meg og gav meg
styrke til å fullføre forkynnelsen, så alle
folkeslag kunne få høre. Og jeg ble
reddet ut av løvens gap.
Herren skal også redde
meg fra alt ondt og
frelse meg inn i sitt
himmelske rike. Ham
være ære i all evighet. Amen. (2. tim.
4. 16-18).

støtte fra sine kristne venner – «alle forlot
meg».
Dersom vi vil stå helt for Jesus, og
følge Bibelens ord og anvisning kan også
vi oppleve motstand. Men det er ikke farlig bare vi er på Guds side. Det motsatte er
verre, la oss derfor beflitte oss på å være
på Jesu side, koste hva det koste vil.
Legg merke til det velsignede Paulus
videre hadde å si; men Herren stod hos
meg. Gud stod hos ham. Kan vi tenke
oss noe bedre? Dette fylte han
med kjærlighet til dem som
forlot han, så han kunne
be: må det ikke bli dem
tilregnet.

Guds
velsignelse
i kampens
hete

Apostelen
Paulus opplevde
et rikt liv i trossamfunnet
med
Gud og i tjenesten
for Gud. Han var
ydmyk, og fikk oppleve
at Gud gir de ydmyke
nåde. Han beskriver seg selv
som den største synder, men kunne
prise Gud for miskunnhet, syndenes forlatelse, fred og glede og evig håp. Ja,
han ble brukt av Gud til store ting i
Guds rike.
Vi har mye å lære av denne gudsmannen, både av hans ydmykhet, hengivenhet
til Gud og dette å tjene Herren helhjertet.
Gud hjelpe oss å ha denne innstilling, som
vil gi oss del i et rikt og velsignet liv som
kristen
Men Paulus opplevde også mye motstand og kamp. Dette
brevet omtaler hans
fangenskap i Rom for
evangeliets skyld. Ja,
han opplevde til og
med å bli stående uten

Herren stod hos
han og gav han
kraft til å vitne om
Jesus, og forkynne
frelsens
vei.
Herren stod hos
han og fridde han ut,
av løvens gap. Herren
stod hos han og gav
han håp om frelse og
hjelp til framtidsdagen. et
håp om til sist å nå fram til Guds
himmelske rike.
om vi velger som Jesus å ta imot Jesus
og følge Hans vei, skal også vi oppleve at
Herren står hos oss med nåde, kraft og
hjelp. for så til slutt å føre oss inn i sitt
himmelske rike. Amen.

Pastor Rolf Sandnes har hatt følgende
ansettelser på Nord Norge: 1957-58:
Bjarkøy. 1958-62: Åse. 1962-66:
Andenes. 1966-74: Harstad. 1974-76:
Kvæfjord. 1981-85:
tromsø.
1985-92:
Balsfjord.

Vi lyser fred over Johans
gode minne
Arne M Kristiansen
ref
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Rolf Sandnes..

I sin ungdom var
Sandnes også ansatt
som evangelist i 2 år i
Harstad og på Andenes.
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- Det var helt magisk!

Ny bok fra
Pauli G. Staalesen

Pauli G Staalesen

MDS-koret fikk svært god respons på Andenes og Myre. Bildet er fra en tidligere samling i
Harstad.
foto feH

Overskriften stod i Andøyposten i
forbindelse med anmeldelsen av
Minns Du Sången – konserten i
Andenes kirke, lørdag 19. august.
En fullsatt kirke responderte svært
positivt på konsertprogrammet, og
Andøy-posten siterte en av konserttilhørererne som opplevde konserten
som en magisk stund.

D

ette var den syttende konserten
for koret, og det er grunn til å
tro at flere vil følge.
Konseptet har tydeligvis svært god
respons hos publikum, og selv om dette
var andre konserten på Andenes, så var

det flere som ønsket en repetisjon på et
senere tidspunkt.
Myre kirke ble besøkt på søndag, og til
tross for et elendig vær var det 80 betalende tilhørere – noe koret var fornøyd
med.
Vestlandstur for
Minns Du Sången-koret
Dersom alt går etter planen blir det tur
til Bergen 31.8. – 2.9. 2018.
Kormedlem Gunnar Wik er i gang med
å kartlegge flere praktiske ting i forbindelse med besøket. Går alt etter planen vil
den kjente artisten Rune Larsen bli en del
av konsertopplegget i Bergen.
■

“31 dager
med Jesus”
er en liten
andaktsbok
med andakter
for hver dag
i en måned.
Andaktene er
tidligere
holdt i

“Andaktstelefonen” som har
base i Kristiansand, men med
lyttere fra hele landet.
Andaktene i boken er holdt av
pastor Pauli G Staalesen, fra den
tiden han var forstander for
Kristiansand baptistmenighet.
Han har betjent flere menigheter som pastor, både i Baptistsamfunnet og i Pinsebevegelsen.
Siden han som 15-åring begynte
som forkynner har han besøkt
menigheter i samtlige norske fylker, alle nordiske land, sigøynervekkelsen i Spania og Paraguay. I
7 år var han leder for
Pinsebevegelsens fengselsarbeid,
med arbeid i 32 av fengslene i
Norge.
Han har også vært organisasjonsleder i troens Bevis, forlagssjef og redaktør. I år feirer han at
det er 60 år siden har startet som
forkynner.

Gave til Distriktsnytt

o

gså denne gangen er vi så frimodige at vi ber om din gave til
Distriktsnytt. Bruk vedlagte giro.
Da blir du også med i trekningen av
flere flotte andaktsbøker, samt bøker om
ulike bibelske temaer.
Bladet er helt avhengig av frivillige

gaver, og innsamlet, frivillig kontigent,
avgjør hvor mye informasjon vi kan
bringe videre, fra vårt interessante distrikt.
Vi er optimister og takker nettopp deg
for din gave.
Bruk konto 4760 16 24083

Boka 31 dager med
Jesus er i disse dager utgitt av
Frihet forlag.
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Underskudd for
Nord-Norske
Baptistkvinner

Bø baptistmenighet
feirer 100 årsdagen

Regnskapet som ble fremlagt i årsmøtet på Rivermont viste et underskudd i 2016 på cirka 2000 kroner.
Hovedårsaken er at det ikke var
Kvinne-weekend i fjor.

30. september markert Bø baptistmenighet sitt 100 –årsjubileum med
festsamvær på Elim, Lokkøy. Et førtitalls gjester deltok i arrangementet,
som åpnet med middag for gjestene.

8 kvinnegrupper i distriktet.
Disse finner du på følgende steder:
Sommarøy, Harstad, Andenes,
Kasfjord, Åse, Aune, Kvæfjord og
tromsø.

eretter ble det sang, musikk og
hilsninger, før et velfylt kakebord stod klart for å gi gjestene
gode smaksopplevelser.
Det var hilsninger fra flere menigheter.
Pensjonert sogneprest terje Schrøder

D

Nilsen hilste fra seg selv og Den norske
kirke, og påpekte sitt gode vennskap med
forstander Almar Martinsen. Han roste
også Almars deltagelse i de felleskirkelige
aktivitetene.
Hermod Bakkevoll var invitert som
taler, og frank einar Hansen bidro med
solosang, akkompagnert av Berit
Skoglund.
Menighetstiftelsen skjedde 19. august
1917, og i 1921 kunne menigheten ta i
bruk sitt første bedehus.
■

Oppmuntrer seg selv.
Styret i Nord-Norske Baptistkvinner foreslo i årsmøtet å gi en
oppmuntringsgave til neste års
Kvinne-weekend.
Beløp. 30000 kroner.
Fokus på neste års kvinneweekend
Kvinnestyret vil fremover i hovedsak ha fokus på neste års Kvinneweekend.
Valgkomite 2018
Ivy-Ann Pettersen og Ingrid
Kollbotn er valgkomite.
Endringer i styret
Heidi Myhre og oddny Norskott
fortsetter som hhv leder og nestleder.
Ivy-Ann Pettersen ønsket ikke
gjenvalg, og i hennes sted ble MayLiss finjord valgt som nytt styremedlem.
13 deputerte
fra 7 av kvinnegruppene i distriktet deltok i årsmøtet
■

Almar er en meget god venn, og en aktiv medspiller i det felleskirkelige arbeidet, sa Terje
Schrøder Nilsen, populært kalt Terje prest
foto. feH

Frank Einar Hansen, flankert av Berit
Skoglund og Hermod Bakkevoll, var invitert til festen, som hhv sanger, pianist, og
foto. HARALD PetteRSeN
taler.

Almar og Helge Martinsen har i mange år
vært aktive i menigheten. Helge er i dag
medlem i pinsemenigheten på Sortland.
For sin innsats fikk de overrakt gave fra
Magnhild Martinsen, Helges datter.
foto feH
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Aune og Kvæfjord
baptistmenigheter
markerte sine
130-årsjubileum

Sortland markerte
reorganisering
15. oktober markerte Sortland
baptistmenighet at det var 10 år
siden den ble reorganisert. etter
at forstander erling Kristiansen
døde ble det stillstand, inntil
Øystein Lode og Ragnar Hoff
m/fl bidro til ny aktivitet.
feiringen ble lagt til menighetshuset på Sortland, og generalsekretær terje Aadne deltok.
I 2018 er det forøvrig 30 år
siden menigheten ble stiftet.

Sommarøy feiret
125 år

en neste fullsatt kirke deltok i
125-årsfeiringen for Sommarøy
baptistmenighet. Ketil Voll
ledet søndagens gudstjeneste,
mens Agnete Haraune hadde
barneandakt. tidligere generalsekretær, og nå leder i
Baptistsamfunnets hovedstyre,
Magnar Mæland, talte i gudstjenesten. På lørdag var det
jubileumsfest med historikk,
kaffe, kaker og mange hilsninger.
Jubileumsmarkeringen for Aune baptistmenighet hadde fullsatt bedehus. foto feH

A

une markerte sitt jubileum i
midten av september, og feiret
samtidig at bedehuset var 160
år. Det ble nemlig bygget 30 år før
menigheten ble stiftet. I disse årene var
det en frimenighet, som i august 1887
ble baptistmenighet. I festgudstjenesten
talte Aase J Aune. Ungdomskoret i
Medkila kirke og frank einar Hansen,
deltok med sang. etterpå var det festsamvær for 80 gjester på grendehuset,
hvor det ble servert middag, kaffe og
kaker, samt kåseri ved Aase J Aune.
Kvæfjord baptistmenighet ble formelt
sett stiftet en uke etter Aune. Det ble markert med samling på Kveøy, hvor menighetens første forstander, Per fredriksen,
bodde. På ettermiddagen var det festsamvær i baptistkirken, med, bl.a. Arild Brun
Svendsen.
■

Det er grunn til å takke!
For mange av våre baptistiske forfedre og mødre i vårt distrikt var det
en tøff avgjørelse å ta, når de
bestemte seg for å bli en del av et
baptistisk fellesskap.

V

år nære historie viser at de møtte
sterk motstand. Baptistene skulle
hindres i å få rotfestet sin virksomhet og
sin tro.
Mange dokumenter viser hvor tøft det
var, og vi som idag ser tilbake på oppstart
av virksomheten for mer enn 100 år siden,
kan spørre oss: Har vi tålt den motgang

som var reell for disse?
Jeg vet ikke hva du vil svare, og heller
ikke hvordan jeg ville reagert om jeg
levde i den tiden.
Men en ting vet jeg: De fortjener enstor
takk for sitt pågangsmot, sin vilje til å realisere drømmen, og for at de ikke ga opp
når de ble kalt for vranglærere, svermere,
osv.
Det var tøffe tider. Men idag kan vi –
takk Gud! - glede oss over at det økumeniske fellesskapet er godt, og at vi, som er
forskjellige “båtlag”, likevel har samme
reder.
■
feH
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- Jeg håper på et skikkelig sangmøte

Å

rets Kontaktmøte på Rivermont fikk vite at
Distriktsstevnet 2018 er lagt til tromsø, og
base for stevnet blir ekrehagen skole. Skolen
eies av Adventistene, og vil være en ypperlig arena for
distriktssamlingen.
Da dette ble kjent kom det spontant fra Aksel
Skoglund “ – Da håper jeg på en sangmøte med de gode,
gamle evangeliske sangene”.
Skoglund har ikke noe imot lovsang, men føler at vi i
langt større grad må benytte den fantastiske sangskatten
som finnes i blant annet Baptistsamfunnets sangbok
Lovsyng Herren.
-Når jeg nevner dette så er det med henvisning til det
flotte sangmøtet som var under tilsvarende stevne på
Borkenes for noen år siden, et sangmøte som var ledet av
Knut olaf frikstad.
Dermed er oppfordringen fra Skoglund levert til programskaperne for kommende stevne
–Jeg håper på et sangmøte med de gode, gamle evangelisfoto. feH
ke sangene, sier Aksel Skoglund.

.ULVWXVL'HW*DPOH7HVWDPHQWHW
.ULVWXVILQQHVIUDSHUPWLOSHUPL%LEHOHQ,DOOHE¡NHQHL'HW*DPOH
7HVWDPHQWHWILQQHUYL.ULVWXVRJHYDQJHOLHWRP+DQVIUHOVHRJQnGH

-HVXV EUXNWH 'HW *DPOH 7HVWDPHQWHW IRU n nSHQEDUH IRU (PPDXVYDQGUHUQH DW +DQ YDU 0HVVLDV /XN
-3DXOXVIRUN\QWHRJVn.ULVWXVIUD0RVHORYHQRJSURIHWHQH$SJMVOLNDOOHGHI¡UVWHNULVWQH
JMRUGH,E¡NHQH´.ULVWXVL'HW*DPOH7HVWDPHQWHW´O¡IWHU8OI0DJQH/¡YGDKOIUDPKYRUGDQ.ULVWXVnSHQ
EDUHVLVDPWOLJHDYGHE¡NHQHLGHQQHGHOHQDY%LEHOHQ$OOHE¡NHQHHUSnRYHUVLGHULQQEXQGHWL
KDUGFRYHURJNRVWHUNU-SUVWNHOOHUNU-IRUDOOHWUH3RUWRNRPPHULWLOOHJJ
%HVWLOOSnH-SRVWSRVW#IULKHWQRHOOHUSnWHOHIRQ
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Ting skjer i Rødøy Baptistmenighet

Per Arne Skog
(til venster)
med flere var
aktiv i i dugnadsarbeidet.

Av Hermod Bakkevoll

e

n av våre minste mengheter,
Rødøy Baptistmenighet, har hatt
en betydningsfull plass i Guds
rikes arbeid siden menigheten ble stiftet
for vel 100 år siden. Mange predikanter,
evangelister og andre medarbeidere har
utgått fra denne menigheten ute på
Helgelandskysten. De fleste medlemmene har gjennom menighetens historie
vært samlet rundt to steder, og begge
stedene har hatt bedehus. Nemlig
tjongsfjorden inne på fastlandet, og på
Storselsøya, ganske langt ut på
Helgelandskysten. Begge disse stedene
ligger i Rødøy kommune. området
rundt bedehuset eben ezer i
tjongsfjorden har imidlertid i løpet av
de siste tiårene langsomt blitt stort sett
fraflyttet. Virksomheten i dette bedehuset ble etterhvert mindre og mindre. for
noen år tilbake besluttet derfor menighe-

Husk

Det ble jobbet både høy og lavt.

ten å avhende dette bedehuset, og konsentrere virksomhet og vedlikehold
rundt bedehuset ute på Storselsøya.
Hans og Inger Indrevoll har nå gått inn i
menigheten som forstanderpar, og vil
forsøke å ha møter på Storselsøya så
langt det er naturlig og mulig.

BeGGe foto: HANS INDReVoLL

I sommer startet også en nødvendig
vedlikeholdsprosess av bedehuset opp.
Arbeidet ble ledet av Hans Indrevoll, og
både menighetens medlemmer, noen tilreisende, samt noen fra lokalbefolkningen på
Storselsøya deltok i arbeidet.
■

DISTRIKTSNYTT med en gave! TAKK!
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Litt mere privatliv på Rivermont
Nå kan du få gjort din personlige
morgen- og kveldsvask på
Rivermont uten å stå på utstilling
for de andre som bor på samme
rom.

N

ord-Norske Baptistkvinner har
“spandert” forheng på alle rommene, og disse er nå tatt i bruk.
ferdig montert kom prosjektet på cirka
10000 kroner.
Distriktsnytt fikk aller nådigst komme
inn på et av damerommene under årets
Kontaktmøte, hvor kvinneleder Heidi
Myhre og baptistkvinnenes kasserer
Astrid Marskar velvilligst demonstrerte
forhengenes fordeler. Distriktsnytt kan
konstatere at dette vil bli tatt godt imot. ■

Astrid Marskar og HeidI Myhre, og NordNorske Baptistkvinner sørget for forheng
på rommene. foto feH

Ros til Andenes - og stevneprogrammet
Andenes og Andenes baptistmenighet er et utmerket sted for arrangement som Distriktsstevnet.

D

et kom frem i evalueringen som ble
gjort i årets kontaktmøte på
Rivermont.
Barneopplegget fikk mye ros, noe som
også ble tildelt MG-festivalen. Dette
bidro til at det var relativt mange barn og
ungdommer med i stevnet.
Det ble også gitt ros til at første del av
møtene hadde fine innslag for og med
barna.
At bespisningen kunne foregå i Lionshuset, som er nabo med kirken, var flott.
Det ble også registrert at Andenes baptistmenighet har mange flotte medhjelpere
på stedet, som blant annet bidro med
kaker og praktisk hjelp.
tor L Rønneberg, som tidligere var
pastor på Andenes, fikk mye positiv
respons for sine prekener.
eneste minuset som ble registrert i evalueringen var at antall tilreisende stevnedeltagere kunne vært høyere.
■
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MG-festivalen var med å gjøre stevnet flott.

foto feH
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Støtt madrass-aksjonen!

t

ing som brukes blir slitt, og på
Rivermont har mange år med
overnatting også slitt på madrassene. Nord-norske Baptistkvinner startet
i sin tid en kronerulling for nettopp nye
madrasser, og nå har Ung baptist i Nord
fulgt opp. Det er forskuttert 100000 kroner til prosjektet. Madrassene er bestilt,
og vil være på plass om ikke altfor lenge
Ung baptist i nord klarte å få til en
kjempeavtale med leverandøren, og fikk
faktisk madrassene til cirka halv pris. Nå
er ønsket at mange av oss som er glad i
Rivermont Ungdomssenter kan bidra med
en slant.
Bruk kontonummer 4760 05 08039.
Merk innbetalingen med «madrass». ■

Benytt kontonummer....... og Vipps.... merket, sier Kirksten Aakervik og Janne Tune.
foto feH

- Nå kan alle være med i madrass-aksjonen. Da vil du sikkert sove ekstra godt
neste gang du overnatter på Rivermont,
sier fra venstre Janne Tune, Hege Arntsen,
Adine Eidem, Kirsten Aakervik og
foto feH
Annikken Myhre.

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

Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no
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Høstkonferanse på
Rivermont
Kasfjord baptistmenighet og Pinsemenigheten Klippen, Lofoten, arrangerer 3-5. november Høstkon-feranse på
Rivermont.
Dag Øyvind Juliussen og eva olsvold
Sundar fra ICeJs norske avdeling er
talere. Husbandet fra Betania, fauske,
deltar med lovsang.

Distriktsstyret konstituert
Distriktsstyret for Nord Norges
Distrikt av Baptistsamfunnet konstituerte seg i begynnelsen av oktober.
odd Nilssen, Harstad, fortsetter som
leder. Han ble valgt i årsmøtet i mai.
Leif Vollan, tromsø, ble gjenvalgt
som nestleder.
frank einar Hansen, Aune, ble gjenvalgt som sekretær, mens Birgit Karlsen
eira, Andenes, og Heidi Myhre, tromsø,
ble styremedlemmer.

Besøk av Tor Rønneberg
Rønneberg, som var hovedtaler på
årets Distriktsstevne på Andenes,
besøker i november baptistmenighetene i Balsfjord, tromsø, Sommarøy,
Harstad og Ballangen.

Nye medlemmer i
omorganiserings-utvalget
Utvalget, som i løpet av november går
inn i sluttfasen av sitt arbeid med
omorganiseringen av distriktsarbeidet,
blir utvidet med to medlemmer.
Janne tune, Harstad, representerer
Ung baptist i Nord, og Leif Vollan,
tromsø, representerer distriktsstyret.
endelig stilling til organiseringen blir
tatt på årsmøtet, som arrangers på
Rivermont 3. helg i februar.

En liten skuffelse
NNBK, Ung baptist i nord og distrikts-
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styret hadde ønsket litt større deltagelse i Kontaktmøtet fra de nordnorske baptistmenighetene. Spesielt siden
dette var en ekstra god anledning til å
samtale om den omorganiseringen som
sluttbehandles i de kommende årsmøtene som arrangeres i februar.

Ungdommenes
høsttreff avlyst
for de som har ventet på årets høsttreff
på Rivermont ble det i Kontaktmøtet
opplyst at treffet er avlyst.
Årsaken skyldes en administrativ
glipp. Ung baptist beklager dette, men
lover å komme sterkt tilbake neste år.

Valgkomiteene
starter arbeidet
Distriktets valgkomite, tore Myhre,
Jorunn Haraune og Bergliot Skoglund,
skal sammen med Ung baptist i
nord/NNBUs valgkomite finne kandidater til det som blir de nye lederne i
en eventuell omorganisert virksomhet.
tone Sævreås. John erling Madsen og
Leif Vollan er valgkomite for Ung baptisti nord. Begge komiteene ble bedt
om å møte på samlingen som omorganiseringsutvalget hadde i oktober.

12. januar 2018
møtes distriktsstyret til styremøte i
tromsø.

Distriktsmøtet 2019
legges til Rivermont Ungdomssenter.

Hele, halve og kvarte
baptister
Sommerens og høstens dugnader på
Rivermont Ungdomssenter hadde litt
varierende oppslutning.
Vårdugnaden hadde 7,2 personer pr
dag, med gjennomsnittsalder på 62 år.
Høstdugnaden hadde 5,4 personer på
dag, med gjennomsnittsalder på 56 år.
Den aller siste dugnaden hadde 1 person pr dag. Det er grunn til å tro at alderen her var cirka 73 år.

Sponset juniorene
Kasfjord baptistmenighet sponset leiravgiften for “sine” deltagere på årets
juniorleir
Kontaktmøtet oppfordrer de nordnorske baptistmenighetene til å bidra med
støtte til de som drar på juniorleir.

- Ka tid bi næste samling!
Det måtte være ekstra trivelig å ha
ansvaret for barnetilbudet under årets
Distriktsstevne på Andenes, når noen
av barna spør om når neste samling
blir.
Da har en truffet med programmet.

Mye utleie
Rivermont Ungdomssenter er utleid
nesten alle helgene frem til jul.

DN

Bibelaksjon i Balsfjord
Årsmøtet i Nord Norges distrikt
av Baptistsamfunnet bevilget i
sitt årsmøte i mai 30000 kroner,
som skulle gå til Bibelutdeling i
Balsfjord. Dette var et ledd i
aksjonen Bibelen til alle

I

underkant av 30 personer har i
høst vært med på utdelingen,
og av totalt 2500 bibler er cirka
2100 utdelt. Restpartiet blir utdelt i

Brannkurs på
Rivermont

I

forbindelse med Kontaktmøtet i oktober ble det arrangert brannkurs på River-mont.
ernst Selvik, mister Rivermont personlig, kjørte kurset,
som hadde tilhørere fra blant
annet lederne i NNBK, Ung baptist i nord/NNBU og distriktsstyret.
Kurset var en svært nyttig
gjennomgang av hvilke prosedyrer som trer i kraft ved eventuell
brann, hvor finner en slukkeutstyret, hvordan dette skal brukes,
rømingsveier m.m.

Ernst Selvik kjørte brannkurset på
Rivermont. foto feH

løpet av høsten.
Agnete Haraune har vært en av
utdelerne, og forteller at av de som
var hjemme – ved besøk - var det 47
% som sa ja til bibel, mens 53 % sa
nei.
I de tilfeller hvor ingen var hjemme ble det lagt igjen en lapp som fortalte om aksjonen. Det resulterte i at
cirka 20 personer ba om Bibel.
Agnete Haraune forteller om flere
hyggelige episoder ved utdelingen.

Blant annet kom hennes mann, eirik
Amundsen til et hjem, hvor han ble
invitert inn. Da huseieren, som hadde
selskap, ba eirik fortelle hva hans
oppdrag var, ble det latter. Da sier
huseieren at han trodde på Gud, og
derfor hadde invitert eirik inn. –
Dere bør også ta imot hver sin bibel.
Det skjedde.
et jaktlag på sju personer fikk
også tilbud, og sa ja til hver sin bibel.
■

Distriktsstevnet 2018
til Tromsø
Når neste års Distriktsstevne
arrangeres i Tromsø, i tidsrommet 8-10. juni, så er arrangementet uten årsmøter.

D

a får vi en stevnestruktur som
har vært ønsket i langt tid,
men som har vært litt vanskelig å
få til på grunn av måten vårt fellesarbeid har fungert på.
en komite skal med det aller første møtes for å planlegge stevnet,
som blir lagt til ekrehagen skole.
Selv om stevneprogrammet ikke
er klart vet DN at Sten Sørensen har
takket ja til å være hovedtaler, og
arbeidet for å få ny MG-festival vil
bli fulgt opp.
Dette åpner for et nytt og spennende programinnhold, som i langt
større grad enn tidligere blir såkalt
familievennlig.
Stevnet er et samarbeid mellom
Distriktsstyret, Nord-Norske Baptistkvinner og Ung baptist i nord
(NNBU), som fra og med slutten av
februar 2018 blir organisert på en ny
måte.
■

Leif Vollan håper på god oppslutning
om sommerens Distriktsstevne, og sier
allerede nå hjertelig velkommen!
foto feH
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B-BLAD

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

Mye arbeid gjenstår

Distrikts-Nytt
Organ for Nord Norge Distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn
Utgis 3 ganger årlig i samarbeid
med baptist.no

Av Frank Einar Hansen

o

morganiseringen av distriktsarbeidet
ble grundig debattert i årets
Kontaktmøte, og utvalget som har jobbet
med den nye strukturen har hatt en krevende jobb. ennå gjenstår en god del
arbeid, og etter at utvalget nå er utvidet
med ytterligere to personer, skal det jobbes med å få til to regnskap. ett for driften,
og ett for den evangeliske virksomheten.
Det viktigste for utvalget er å få den nye
organisasjonen på plass innen årsmøtet.
Deretter må det jobbes aktivt med vedtektene. Vedtekstarbeidet skal ledes av Bård
Jørgen Kollbotn.
■

Redaksjon:
Frank Einar Hansen (ansvarlig)
frank.einar.hansen@aune.no
tlf: 906 75 011
Roger Dahl
Formgiver:
Yngvar Martinsen
Bård Jørgen Kollbotn skal lede arbeidet
foto feH
med nye vedtekter.

Det var en gang . . .

Karrige forhold, men stor
leirglede

Anna Heitun, Hansine Aas og Jenny
Elvsveen sørget for mat til sultne deltagere.
foto UKJeNt.

f

or de av oss som kun har opplevd leir
på nye Rivermont kan det være interessant å se hvordan leirene ble arrangert
umiddelbart etter krigen. På dagens
Rivermont er det flotte soverom, flotte
dusj- og vaskemuligheter, rommelig spisesal og flott peisestue. for de som er kokker
under samlingene er det et moderne kjøkken.
Hvordan var det før i tiden?
Skulle det lages mat til store juniorgrup-

12

per, krevdes det store og solide kokekar..
Bildet viser kokkene Anna Heitun, Hansine
(Søster) Aas og Jenny elvsveen. Det er uklart
hvor bildet er tatt. Det kan være
Kasfjordvannet, Rivermont eller fra Bjarkøy.
Sistnevnte var også et populært sted å ha leirer.
De som var leirledere og kokker så seg
ikke forbalt. De hadde et unikt ønske om å gi
de unge evangeliet, og da var fasilitetene
underordnet.
■

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

