
Øverst: Baptistene i Harstad gledet seg over at sju av ungdommene ble døpt og tillagt menigheten.

Under: Stort å kunne be om Guds velsignelse over ungdommene som finner sin plass i menigheten. 
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Stor glede over å kunne døpe

sju av menighetens ungdommer.

Av Odd Nilssen

S
øndag 15. november var det
dåp i Medkila kirke i
Harstad. Sju av menighetens

ungdommer; Hsa Wah Hsee Feler,
Blai Blaw Htoo, Nenewin Kyar,
Boh Mi Baw Feler, Eh Da Da Moo
Jaya, Eh K Mwee Taw Htoo og Eh
Soe Moo Jaya, i tillegg til Ma Aye
Tun Kyar ble denne søndag døpt i
kirken.

Det var en stor dag for menighe-
ten å kunne ønske alle disse flotte
ungdommene, i tillegg til Say Doh
Moo Nyo som var døpt tidligere, vel-
kommen til menigheten. Alle har
over mange år vært og er fortsatt
aktiv i menigheten barne- og ung-
domsmiljø, da er det spesielt gledelig
når de da besluttet å følge Jesus i
dåpens grav. �

Dåp i
Harstad
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Distriksstevne på Rivermont

Barnetilbud 
i stevnet

5.-8. mai er det igjen distriktsstevne på

Rivermont, og vi håper at så mange

som mulig vil delta denne helgen. Også

i år blir møtene i innleid telt, og for de

som frykter at det kan bli kjølig, gjør vi

oppmerksom på at teltet blir oppvar-

met, sier Frank Einar Hansen i arran-

gementskomiteen.

Imånedsskiftet mars/april vil stevnebrosjy-
rene bli sendt ut, og allerede nå oppfordres

menighetslederne til å få disse distribuert –så
fort de ankommer menighetene.  Brosjyrene
vil inneholde det meste av nødvendig infor-
masjon.

-Vi ber om at de som tenker seg til dis-
triktsstevnet er rask med påmeldingen, noe
som vil lette det videre arbeidet for komite-
en, sier Hansen.

I årets stevne er det Birger Wroldsen som
er hovedtaler. Han var inntil for få år siden

pastor i baptistmenighetene i Hammerfest og
Honningsvåg.

Nord Norske baptistkvinner. Nord Norsk
Baptistungdom, samt distriktet, vil ha sine
årsmøter i stevnet, og ellers legger det opp til
både bønn, lovsang og møter – samt sosiale
sammenkomster på kveldstid. Årsmøtene
blir i hovedbygget. Det blir også stevnekafé.

Ennå gjenstår det en del programarbeid,
og NNBU jobber for å få til et tilbud til barn
og unge utover det ordinære stevneprogram-
met. �

Det jobbes med å få til et aktivitetstilbud
for de yngste deltagerne som kommer til

stevnet. Det er to av ungdommene fra
Harstad Baptistmenighet som har sagt seg
villig til å gjøre en  innsats.

Bl.a. blir det tur til ballbingen ved
Kasfjord skole på fredag – under forutset-
ning av at været er  bra. På lørdag ettermid-
dag blir det Barnekirke i aktivitetsrommet på
Rivermont.

Enna og Nenne ser frem til å treffe barna,
og gleder seg til oppgaven. �
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Ehdada Moo Jaya og Nenewin Kyar bidrar til å aktivisere de yngste i stevnet.

Bildet er fra distriktsmøtet på

Rivermont i 2014, hvor

møteteltet viste seg godt

egnet til formålet.



Torsdag 5. mai
1600 Registrering
1800 Åpningsmøte. Leder: Astrid

Marskar
2000 Kveldsmat
2130 På en torsdag kveld. Leder

Magnus Lund
I peisestua

Fredag 6. mai

0800 Frokost
0900 Bønn og lovsang. Leder

Hermod Bakkevoll
1000 Distriktets årsmøte. 

I peisestua
1200 Kaffepause
1430 Middag
1530 NNBKs årsmøte. I peisestua
1800 Møte. Leder Heidi Myhre
2000 Kveldsmat
2130 På en fredag kveld: Leder

Kjell ove Hveding
I peisestua

Lørdag 7. mai

0800 Frokost

0900 Bønn og lovsang. Leder John
Erling Madsen

1000 NNBUs årsmøte. I peisestua
1200 Kaffepause
1500 Middag
1700 Dessertbankett med

Innsamlingskomiteen
1700 Barnekirke. 

I Aktivitetsrommet, 
hovedbygget

1930 Kveldsmat
2100 Leirbål m/grilling. 

Leder Leif Vollan

Søndag 8. mai

0830 Frokost
1000 Bønn og Lovsang. Leder

Magnus Lund
1100 Gudstjeneste. Leder odd

Nilssen
1300 Middag
1500 Nedrigging/rydding. 

Takk for oss
Fint om du kan hjelpe

Det tas forbehold om justeringer i
programmet.
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Program Distriktsstevnet 

5.-8. mai Rivermont ungdomssenter
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Land Trykkeri as
- få det trykt i Land du også!
Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no

Pastor Birger Wroldsen Jr er hovedtaler i

møtene. Han har tidligere vært pastor og

menighetsplanter blant baptistene i

Hammerfest og Honningsvåg.  FoTo: PRIVAT



Forstander i menigheten, Leif

Vollan, skriver om prosessen menig-

heten har vært gjennom for å kunne

være i en positiv utvikling i årene

framover.

Av Leif Vollan

T
romsø har vokst til en mellomstor
by med over 73.000 innbyggere
pluss ti tusen studenter. Det inter-

nasjonale innslaget er stort med men-
nesker fra 145 nasjoner. også det krist-
ne mangfoldet er godt synlig i kommu-
nen med 26 menigheter inklusive 7 fra
Den norske kirke. om tre år feirer bap-
tistkirken i sentrum 150-årsjubileum.

Prosess plassering
For noen år siden gjennomførte menig-
heten en prosess for å finne ut hva som
skulle være satsingsområder og hvor
menigheten skulle ha sin kirke, ute i et
boligområde eller i sentrum.  Vi hadde
invitert eksterne veiledere til å se oss i
kortene og hjelpe oss å holde fokus på
de rette spørsmålene. Det endte med at
kirken fortsatt skal ligge i Tromsø sen-
trum.

Kirkebygget
Det var en stor vannskade som ble start-
skuddet til en omfattende rehabilitering
av kirkebygget. Nå framstår kirka lys og
trivelig med malte vegger og nytt, utvi-
det kjøkken. Krav fra branntilsynet har

kostet oss dyrt med brannsikring av
rømningsveier og direktevarslingsan-
legg til brannvakta. Ny taktekking var
også ei stor investering.

Tromsø Baptistmenighet:

Ønsker å være en menighet i vekst i byens sentrum
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Menigheten har flere dyktige talere, f.eks.

Magritt Brustad (bildet) og Sven Weum.

Forsamlingen i tromsø kan til tider telle ganske mange.

Håkon Fagervik og team fra Bønnesenteret

i Levanger har inspirert menigheten.

Etter flere år som viseforstander og forstander, ble det et naturlig valg å ha større fokus på

hyrdetjenesten for Leif Vollan (t.h.). Tore Myhre (t.v.) ledet innsettelseshandlingen.



Tromsø Baptistmenighet:

Ønsker å være en menighet i vekst i byens sentrum
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Vekst
Menigheten har vært velsignet med en
trofast kjerne av medlemmer som har
hatt gode og nære venneforhold. I en
periode har vi hatt gudstjeneste annen
hver søndag. Hver uke veksles det
mellom husgrupper og bønnemøter ons-
dagskvelder. Bønn er løftet fram som
viktig grunnlag for menigheten.  Nye
medlemmer med nyttig kompetanse og
stor iver, har vært utrolig velsignelse og
bidratt til ei positiv utvikling. Vi er så
heldige å ha flere dyktige talere i menig-
heten, f.eks. Magritt Brustad og Sven
Weum. 

Møtebesøkene har stadig økt, og siste
et og et halvt år har det knapt vært en
gudstjeneste uten at noen nye mennesker
er innom. Det har kommet en ny opti-
misme inn i menigheten. Til dette har vi
hatt god hjelp av møtekampanjer. Vi har
hatt besøk av Håkon Fagervik og team fra
Bønnesenteret i Levanger og av Annie
Schaug fra Bergen. Gjennom dette har vi
fått nye kontakter og nye medlemmer.

Pastor
De siste årene har det ikke vært tilsatt
pastor i menigheten og dette har vært et
savn. Da Leif Vollan avsluttet sin yrkes-
tid i skolen ved siste årsskifte, ønsket
menigheten at han skulle gå inn i pastor-
tjenesten. Etter flere år som viseforstan-
der og forstander, ble det et naturlig valg
å ha større fokus på hyrdetjenesten.
Likevel fortsetter menigheten arbeidet
med å tilsette en lønnet medarbeider. Vi
ser at det spesielt er behov for en som
kan ta ansvar for barne- og ungdomsar-
beidet.

Tro på framtida
Gjennom årene har det kommet flere
profetier om en ny og positiv tid for
menigheten. Fellesskapet er preget av
iver, glede og forventning. Det framel-
skes et klart Jesusfokus. Søndagsskolen
er i funksjon igjen og vi gleder oss over
å ha flere ungdommer i menigheten. I
strategier for utadrettet arbeid, har vi
sett at det er viktig å utnytte beliggenhe-
ten for kirken, midt i sentrum.
Ettermiddagstilbud til ungdom som drar

til byen etter skoletid og Åpen kirke på
formiddagen, er muligheter som vi
snakker om. Menigheten har et stort
nettverk av gode støttespillere og det er
høye forventninger til å være med på ei
ny tid for Guds menighet i byen og
landsdelen. �

Forsamlingen i tromsø kan til tider telle ganske mange.

Besøk av Annie Schaug fra Bergen har gitt

menigheten nye kontakter.

Glassmaleriet i Baptistkirka i Tromsø er fra den gamle Baptistkirka, “Tabernaklet” , som

stod på samme tomt som den nye kirka står på.
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Hva med inspirasjonshelgene i fremtiden?

Som kjent ble det ikke arrangert

inspirasjonshelg på Rivermont i

januar i 2016. Hovedbegrunnelsen

var at Distriktsstevnet er så tidlig, og

at også det er på Rivermont. Vi

ønsket å samle oss om god deltakelse

på stevnet.

Av Hermod Bakkevoll

D
istriktsstyret har imidlertid i sitt
møte i februar drøftet fremtiden
for inspirasjonshelgen som et av

våre faste arrangementer. Derfor legges
det også opp til drøfting her i årsmøtet.
Distriktsstyret har også sendt dette nota-
tet til NNBU styret, med anmodning om
å ta opp spørsmålet også i NNBUs års-
møte.

Bakgrunnen for at vi for ca. 15 år siden
startet opp med inspirasjonshelgene var at
Magnus Lund foreslo et møtepunkt tidlig
på året for alle som skulle være ansvarlig
og ledere på leirene i løpet av året. Helga
skulle brukes til felles planlegging og
inspirasjon. Fra begynnelsen av ble denne

samlingen lagt til januar. De første gang-
ene hadde inspirasjonshelgene årets leirer
som fokus.

Men etter bare noen få år kom også
Distriktsstyret inn som medarrangør, og
innholdet i helgene endret seg. Det ble
fokus på at helga generelt skulle være til
inspirasjon og oppbyggelse for ledere og
engasjerte medarbeidere i våre menighe-
ter. Etter hvert ble helgen også et åpent til-
bud til alle som ville delta. Vi laget også
eget opplegg for ungdommene, med delvis
parallelle seminarer.

Vi må vel kunne si at inspirasjonshel-
gene har vært vellykkede samlinger, med
god oppslutning. Rivermont har enkelte år
vært helt fullt. også en god del ungdom-
mer har deltatt. Programmet har variert
mye fra år til år, og vi har hatt flere svært
gode krefter til seminarene vi har hatt.
Helgene har vært til inspirasjon

Vi har imidlertid aldri fått helt
gjennomslag for at disse helgene skulle
være et prioritert møtepunkt for menig-
hetsledere og engasjerte medarbeidere i
våre menigheter. Andelen deltakere i
denne gruppen har også vært synkende de

siste årene. Distriktsstyret finner derfor at
tiden nå er inne til å evaluere inspirasjons-
helgen som et av våre faste arrangementer.
Det er flere grunner til at styret finner det
riktig å ta opp dette spørsmålet. Vi kan
nevne:

• Andelen av ledere og sentrale med-
lemmer fra våre menigheter som del-
tar er synkende.

• Dersom vi skal fortsette med inspira-
sjonshelger, bør opplegg og innhold
endres?

• Baptistsamfunnets lederkonferanse i
mars hvert år, samler mange, også fra
vårt distrikt. Mange av de som deltar
i lederkonferansen er i den målgrup-
pen inspirasjonshelgen har. Reiseut-
jevningsordningen gjør også at leder-
konferansen er et fullverdig og til-
gjengelig tilbud også for deltakere fra
vårt distrikt.
Distriktsstyret ber årsmøtet komme

med innspill som kan gi grunnlag for at
styret i samarbeid med NNBU styret
avgjør spørsmålet om fremtiden for inspi-
rasjonshelger på Rivermont. �

Forsamlingen på inspirasjonshelga i 2013. ARKIVFoTo



På nyåret markerte baptistene i

Kasfjord at de har stått på egne bein

som menighet i 70 år. Men anene

går helt tilbake til vekkelsen i jula

1856.

Av Roger Dahl

Nabomenighetene i Harstad-området
var godt representert på jubileums-

festen, som forstander John Erling
Madsen stod i spissen for. Med en god
miks mellom gamle anekdoter, historis-
ke høydepunkt for menigheten og med
et blikk framover ledet han an i fest-
kvelden der menigheten feiret seg selv.

Roger Dahl, som var Tid for Gud-arbei-
der i menigheten 1984/85 deltok med

kveldens tale, der han fokuserte på menig-
hetens og den enkelte kristne sitt ansvar
for å bringe bud om Jesus. Rekken av hils-
ninger var lang, og ble avsluttet av dis-
triktsarbeider Hermod Bakkevoll, som
spesielt trakk fra menighetens nærhet til
Rivermont ungdomssenter og hvordan det
var en berikelse for leirarbeidet at det er en
menighet i nærmiljøet. �
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SMåNyTT

Ny redaktør for Distrikts-Nytt
Hermod Bakkevoll ønsker avløs-
ning som redaktør for Distrikts-
Nytt. Frank Einar Hansen overtar
fra og med årets distriktsstevne.

Bo på Rivermont 
under stevnet?
Dersom du planlegger å bo på
Rivermont under stevnet er det flott
om du bestiller rom så snart du får
stevnebrosjyren – som kommer i
månedsskiftet mars/april. De som
ikke skal bo på Rivermont må selv
ordne med overnatting.

Marit Bakkevoll blir 
forretningsfører
Marit Bakkevoll har i en årrekke
vært med i distriktsstyret som kasse-
rer. Hun ønsker ikke å fortsette som
styremedlem, men vil fortsette som
forretningsfører.

Astrid Marskar fratrer
Hun er leder for de nord norske bap-
tistkvinnene, men har bedt om
avløsning fra og med årsmøtet, som
blir på Rivermont i mai.

Kafe i distriktsstevnet
Det blir en enkel kafeløsning i årets
stevne. I årets stevne er det baptist-
menighetene i Aune, Kasfjord,
Harstad og Borkenes som har
ansvaret.

Åpningstidene kunngjøres i stev-
net.

Feiret 70-årsdagen som 
egen menighet

Forstander John Erling Madsen (bak tv) sammen med flokken som utgjør Kasfjord

Baptistmenighet. FoTo: RoGER DAHL
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B-BLAD
Nord Norge distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn
v/ Hermod Bakkevoll
Daniel olaisens v. 70
8480 Andenes

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

Redaksjon:
Hermod Bakkevoll (ansv)
Roger Dahl

Formgiver: 
Yngvar Martinsen

Trykk:
Land Trykkeri As - 61110070

Nord Norge Distrikt
Leder: Odd Nilssen, tlf 77 07 00 18
Kasserer: Marith Bakkevoll, 
tlf 913 62 077
Distriktsarbeider: 
Hermod Bakkevoll, tlf 416 14 585
Gavegiro: 4760 16 24083

Ung baptist i nord
Leder: Magnus Haraune, 
tlf. 918 63 029
Rivermont utvalget: Ernst Selvik,
tlf. 913 06 352
Innsamlingskomitéen: Nelly Lund
Hanssen, tlf. 77 06 03 22

Nord Norske Baptistkvinner
Leder: Astrid Synnøve Marskar, 
tlf. 970 85 834

Første fredag i mars er det hvert år

markering av kvinnenes internasjo-

nale bønnedag. Denne markering-

en foregår over hele verden, og

også på Andenes markeres denne

dagen hvert år. 

Av Hermod Bakkevoll

Dagen makeres som et felleskirke-
lig arrangement. Nå i 2016 var

det Kvinneforeningen i Andenes.
Baptistkirke som var vertskap for mar-
keringen på Andenes. 16 kvinner fra
forskjellige land i  verden deltok på
bønnesamlingen i år.

og samlingen ble virkelig en interna-
sjonal bønnedag, også på Andenes.
Kvinner fra Iran, Egypt, Syria og Norge
deltok. Å komme sammen i bønn forener
mennesker fra alle land, og i alle situa-
sjoner. Slik ble det i markeringen på
Andenes 4 mars. �

Kvinnenes Internasjonale bønnedag
markert på Andenes

Fra venstre: Ayesheh Moradi og Elahe Yari fra Iran og Neven Fanos fra Egypt.  
FoTo: BIRGIT KARLSEN EIRA


