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DISTRIKTS-NYTT 2/2016
Nord-Norge distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn

Ingen menn i Ung
baptist nord-styret

Siste stevne i telt:

Snart kommer
aktivitetshallen

Anniken Myhre ble valgt til ny NNBU
– leder. Foto: Privat

Etter at både John Erling Madsen
og Magnus Haraune sa nei til gjenvalg til Ung baptist nord-styret, ble
disse erstattet av henholdsvis Hege
arntsen, Ballangen og Kirsten
Åkervik, tromsø.
De øvrige i styret er Janne tune,
Harstad, anniken Myhre, tromsø og
adine Eidem Hansen, Sommarøy.

Ingen kvinner i
Rivermontutvalget
tre av utvalgets medlemmer
ønsket ikke gjenvalg. trond Erlend
Fjellå, Harstad, roar Christensen,
Sortland og ivy ann Pettersen,
Harstad, takket nei til ny periode.
i deres sted ble brødrene tom og
Espen Norskott, Kvæfjord, valgt,
sammen med Bård Kollbotn, aune
Ernst Selvik, Harstad og Henning
Haraune, Sommarøy er ikke på valg
før i 2018.

Innsamlingskomite
en fortsetter
Både Ernst Selvik og Bodil
vikholt, Harstad, sa begge ja til
gjenvalg i komiteen.
Unni Hansen, Sommarøy og tore
Myhre, tromsø er ikke på valg før
2017.
■

Et fullsatt møtetelt var arene for distriktsmøtets gudstjeneste søndag 8. mai. Foto: FraNK EiNar HaNSEN

Når Harstad kommune får behandlet
NNBUs byggesøknad for oppføring av
aktivitetshall, er alt klart for å igangsette
arbeidet.
Av Frank Einar Hansen

H

allen vil åpne for mange nye muligheter for det fellesarbeidet baptistene
driver i Nord Norge. Hallen er på 600
kvadratmeter, og har en kostnadsramme på
3.265.375 kroner.
Finansieringsplanen er lån 2 millioner, egenkapital kr 735375.

Ballangen baptistmenighet har gitt kr 500.000
til prosjektet, og andenes baptistmenighet kr
30.000
Årets distriktsmøte på rivermont vil være det
siste som er arrangert i telt på ungdomsssenteret.
Årsmøtene i Nord Norsk Baptistungdom
(NNBU), Nord Norges Distrikt av Baptistsamfunnet (NND) debatterte også sammenslåing av
styrene. Denne saken, samt ny stevnestrukter vil
få ekstra oppmerksomhet i høstens Kontaktmøte, som også blir på rivermont.
Les mer om årets stevne i denne utgaven. ■
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TIL ETTERTANKE

Redaktørskifte i Distriktsnytt

Hermod Bakkevoll (t.h.) takker nå av som mangeårig redaktør av Distriktsnytt. Frank Einar
Hansen overtar fra og med denne utgaven.

H

ermod Bakkevoll har ønsket avløsning for redaktøransvaret i
Distriktsnytt Hermod har gjort en
meget god jobb med bladet, og med sin store
kontaktflate fått mye og interessant informasjon spredt til alle bladets lesere.
-takk for den jobben du har utført på
utmerket vis, sier påtroppende redaktør
Frank Einar Hansen.
Fra og med denne utgaven av bladet er det
han som har redaktøransvaret.
- Det blir en spennende oppgave – som
jeg har hatt to ganger før. Jeg skal etter beste
evne prøve å gjøre bladet så leservennlig
som mulig, og gi deg som leser god informa-

sjon om det som skjer i vårt langstrakte distrikt – som faktisk er hele Nord-Norge.
- For å få til et godt blad er jeg avhengig
av tilgang på nødvendig informasjon fra
enkeltpersoner, menigheter og de styrende
organer i vårt nordnorske distrikt. Erfaringsmessig er jeg viss på at vi også denne gangen skal få det til å fungere. Derfor: vær ikke
sen om å tipse hvis du har noe fra din menighet eller distriktet, som du ønsker å få på
trykk.
Min telefon og mailadresse finner du på
siste side i denne utgaven, sier den nye
redaktøren mens han finkjemmer distriktets
årsmøte på rivermont for interessant stoff.■

Bevar ditt hjerte

i den senere tid har det vært flere tilfeller i media der mennesker står
frem og tar et oppgjør med en kristen sammenheng de har stått i –
menighet eller organisasjon. De kritiserer måten det arbeides på eller
det som læres. De trekker seg ut og
snur ryggen til. Det kan være på sin
plass og se på hvordan enkelte
sammenhenger drives- det er ikke
det, men det som er trist er når man
snur ryggen til Gud i samme slengen.
Jeg har spurt meg selv hva som
skulle til for at jeg skulle kutte ut
Gud? Jeg håper at du kommer til
samme konklusjon som meg – ingenting kan få meg bort fra troen på
Jesus!
Uansett omstendigheter rundt meg,
så vil min identitet først og fremst
være i Jesus Kristus, ikke i hva mennesker rundt meg måtte tenke og
mene.
i Ef.3;16-17 sier Paulus; ”Jeg ber
om at han som er så rik på herlighet,
må styrke dere i det indre menneske
med sin kraft og med sin Ånd, så
Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.”
Salomos ordspråk 4;23 sier; Bevar
ditt hjerte framfor alt du bevarer, for
livet går ut fra det.
Av Britt Janne Hveding

Tilbud til barn og unge
må prioriteres

Å

Ehdada Moo Jaya og Nenewin Kyar fortjener stor takk for sporty innsats i distriktsstevnet.
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rets distriktsstevne går ikke inn i historien som det stevnet som hadde et
bredt tilbud til barn og unge.
til tross for iherdige forsøk fra både
NNBU og programkomiteen, ble det ikke
noen gode alternativer å velge mellom. Det
var kanskje grunnen til at så få barn og unge
deltok i stevnet.
Det var ulike årsaker og begrunnelser som
lå til grunn for alle “neiene” som kom.
Likevel: ahdada Moo Jaya og Nenewin
Kyar stilte sporty opp som reddende engler,
og ga et tilbud til de få barna som var til
stede. Programkomiteen takker dem for
dette.
■
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Ny stevnestruktur er nødvendig
Av Frank Einar Hansen

i

2001 vedtok distriktets årsmøte i Narvik
at distriktsstevnet i dagens form skulle
være en prøveordning. Dermed fikk
Nord Norske Baptistkvinner, Nord Norsk
Baptistungdom og distriktet et felles stevne,
hvor også årsmøtene inngikk.
Denne ordningen har fungert godt, og
stevnestedene har vekslet mellom forskjellige menigheter og rivermont.
Dette må være verdens lengste prøveordning, og den er nå moden for revisjon. Det
kom klart frem i årets årsmøter for NNBU og
NND.
Det var ikke egen sak i årsmøtet, men ble

likevel debattert, og mange gode tanker ble
presentert. Noen av ideene som kom frem
var at “Årsmøtene kan legges til januar eller
februar. inspirasjonshelgen kan ble en del av
en evangelisk stevne-/familiehelg i forbindelse med Kristi Himmelfarts – eller pinsedagene. Eller det tidligere ungdomsstevnet,
som ble arrangert i slutten av august kan
revitaliseres – uten årsmøte. og; samme helg
som skolene slutter kan det arrangeres familiestevne, som avsluttes med juniorleir.”
Med andre ord: Forslagene er mange, og de
gode ideer fortjener å bli viderebehandlet..
Uansett hvilken modell som velges, så vil
det høyst sannsynlig bli bedre enn dagens.
i planleggingsfasen for årets distriktsstev-

ne kom det utfordringer som tydet på at en
mer familievennlig stevneprofil må vurderes. Med alle de gode og kreative kreftene
som finnes i vårt distrikt bør det være mulig
å få til et stevne som inneholder program for
både store og små, både evangelisk og sosialt. Her må det være fokus på alle generasjoner.
Når den nye møtehallen er på plass, så vil
den åpne for mange nye muligheter, også for
en endret stevneprofil.
Kanskje høstens kontaktmøte kan gi rom
for samtale om hvordan våre fremtidige stev■
ner skal være?

- Juniorleiren bør vare 2 uker!
- Er du sånn skriver! Spørsmålet
kom fra 12 årige Unik Kebede fra
Melbu. Han deltok på distriktsstevnet
sammen med sine foreldre, som
hadde kjøkkentjeneste.
- Er det noe du vil jeg skal skrive, spurte
DNs utsendte.
- Ja, svarer Unik. Skriv at juniorleiren må
vare mye lengre. Det er altfor lite med 5
dager. Den må vare minst 2 uker.
DNs utsendte lovte å skrive om ønsket,
men kunne ikke garantere respons.
-Hvem er det som bestemmer, spør Unik.
-Nå er det noen damer som sitter i styret
for NNBU, og de må nok behandle dette,
svarer skriveren.
-Juniorleiren er helt topp. Jeg gleder meg.
Kanskje vi sees der, spør Unik. før han og

sine to kompiser leker videre.
Uansett lengde på juniorleiren: Dette forteller om en junior som verdsetter juniorlei-

ren høyt, og det bør være et signal til oss
voksne, om å stille oss disponibel til tjeneste
når NNBU kaller til innsats.
■

Land Trykkeri as

James Feler (13), Harstad, Unik Kebede (12), Melbu og Henning Fjellå (9) fra Harstad var
tre glade gutter, som gjerne ville bli fotografert.

- få det trykt i Land du også!

Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no
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Øvingshelg med 220 tilhørere

Samarbeidet med Harstad Tidende førte til ny konsert i Harstad kirke.

Det skulle være en ordinær øvingshelg for Minns Du Sången-koret,
men så fikk Harstad Tidende høre
om planene, og dermed var det duket
for ny konsert.

Av Frank Einar Hansen

- Hvordan er de videre planene for
MDS-koret, spurte redaktør Kjell rune
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Henriksen i Harstad tidende, i det han
ønsket meg god jul.
- vi skal ha en øvingshelg i Harstad i
løpet av våren, svarte jeg.
- Kanskje vi kunne få til noe mer enn
de to konsertene vi hadde i forbindelse
med jubileet, sa Henriksen.
Jeg dro rett hjem, sende melding til
Knut olaf Frikstad og Hermod Bakkevoll,
MDS-generalene, og bad dem ta kontakt
med mine to øverste sjefer i avisen.
Dermed begynte konsertplanene å ta form.

i Harstad tidende la administrerende
direktør Mona Kristine rosvold og redaktør Henriksen sin positive innstilling til
grunn for det som skulle bli en hektisk
øvingshelg med konsert i Harstad kirke.
Cirka 220 personer var tilstede i konserten, som ble avsluttet med hyggelig
treff på Scandic Hotel for MDS-koret og
de av tilhørerne som var interessert.
Harstad tidende spanderte gryterett, kaffe
og kaker på korets medlemmer.
■
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- En ny konsert var naturlig

Vi kan finne på nye ting sammen
Harstad Tidende har alltid vært en
stor sponsor for kulturlivet i
Harstad, og vi spør Mona Kristine
Rosvold om hvorfor nettopp dette
koret er blitt sponset med tre konserter.
Av Frank Einar Hansen

- Harstad tidende var 125 år i 2012 og i
den forbindelse gjennomførte vi ulike
aktiviteter for våre abonnenter. vi har
abonnenter med ulike interesser, og
siden vi hadde kontakt med og kjennskap til koret «Minns du sången», ble

det til at vi ønsket å gi abonnenter og
lesere et tilbud også innenfor dette
området. resultatet ble to fulle kirker,
konsert i Harstad kirke og i Skånland
kirke. tilbakemeldingene var svært
gode og i ettertid har vi fra tid til annen
fått forespørsel om vi skulle gjenta
dette.
Harstad tidende har over tid utviklet et
sterkt tilbud på ulike aktiviteter til våre
abonnenter, alt fra leserturer, konserter og
ulike typer opplevelser.
Da vi i år fikk høre at «Minns du sången» koret skulle ha øvingshelg her i
Harstad, var det naturlig for oss å få til en
ny konsert med koret. Dette ble tatt godt

imot av koret som stilte opp til konsert lørdag 9. april i Harstad kirke. totalt 220
mennesker var i kirka denne kvelden. i tillegg hadde vi ordnet med sosialt samvær i
etterkant på restauranten til Scandic Hotell
og der deltok 90 stykker.
Det ble en veldig flott konsert og vi er
veldig glade for at så mange av våre trofaste abonnenter fikk en god opplevelse
sammen med oss. tilbakemeldingene har
igjen vært svært positive.
vi ser ikke bort ifra at vi kan finne på
nye ting sammen med koret eller deler av
koret, sier administrerende direktør Mona
■
Kristine rosvold til Distriktsnytt.

Ansvarlig redaktør Kjell Rune Henriksen og administrerende direktør Mona Kristine Rosvold er svært positiv til samarbeidet med Minns
Du Sången-koret.
Foto: oDD LEiF aNDrEaSSEN, HarStaD tiDENDE.

5

DN

Håper på rekruttering av
yngre krefter

N

ord Norske baptistkvinner holdt
sitt årsmøte på rivermont 6.
mai. 9 deputerte fra 6 foreninger
deltok. Det er godt å samles igjen, da vi
driver kvinneforeningene på hver vår
plass.
aldersgruppen er ganske høy,så vi trenger nye, unge krefter, slik at vi ikke må
legge ned våre foreninger.
vi får være med å gi penger til forskjellige prosjekter. i år gir vi kroner
5000 til Norske Baptistkvinner angående
jubileet i september, som arrangeres i
trondheim. tenk 100 år i Guds rikes
arbeid.
Årsmøtekollekten, kr 2850 gikk til

Åpne Dører, som kan brukes til forskjellige prosjekter.
valg: Det nye styret er: Bente
Heitmann, Harstad, astrid Marskar,
Grovfjord, Heidi Myhre, tromsø, oddny
Norskott, Kvæfjord, ivy ann Pettersen,
Harstad. varamedlemmer er: Greta
Berny Hansen, aune og May Britt Lund,
Kvæfjord.
Heidi Myhre ble valgt til ny leder.
takk til astrid Marskar, som gikk av
som leder. vi takker Gud for at vi får stå
i Guds tjeneste i Hans rike.
■
Ref: Junn Markussen

Heidi Myhre ny kvinneleder i Nord Norge
Nord Norske
Baptistkvinner
valgte Heidi
Myhre som ny
leder. Heidi kommer fra tromsø,
og avløser astrid
Marskar, som ba
om avløsning etter
et år som leder.
Heidi er også
Ny kvinneleder i
nord er Heidi
styremedlem
i
Myhre, Tromsø.
Nord
Norges
Distrikt.
Søsteren ruth Bråtveit er leder for
Baptistkvinnene i norge, der Heidi også
er med i styret. Heidis datter, anniken
Myhre, er nyvalgt leder i Nord Norsk
■
Baptistungdom.

Internasjonalt på kjøkkenet

Mahdy, Ingrid, Antranik, Asefa og Genet gjorde en kjempefin jobb under distriktsstevnet.

N

år det arrangeres stevner, weekend-opplegg eller leirer på
rivermont, er det viktig å ha gode
medhjelpere på kjøkkenet. Blant våre nye
landsmenn har vi en betydelig ressurs,
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som flere ganger har gjort en god jobb
som kokker.
Årets stevne hadde ingrid Kollbotn som
ansvarlig kjøkkenleder. Hun fikk god
hjelp av Mahdy Haddad og antranik

Marjnian, samt asefa og Genet Kebede.
Mahdy og antranik er flyktninger fra
Syria, og er foreløpig bosatt på andenes,
asefa og Geneter bosatt på Melbu.
■
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Utvalg skal vurdere
sammenslåing

Å

rsmøtene i NND og NNBU sluttet begge opp om forslaget at det
skal nedsettes et utvalg som
vurderer om det er gunstig å ha et felles
styre for NND og NNBU. Fordeler og
ulemper skal kartlegges, og det skal
også arbeides med å se på en ny organisasjonsmodell for sammenslåing av styrene NND og NNBU.
innstilling til vedtak skal legges frem
på årsmøtene i 2017, og forslaget sier også
at det bør velges et nytt, felles styre på
neste årsmøte. Ny modell bør være aktivert innen 1. januar 2018.
Utvalget består av Jorunn Haraune,
Sommarøy, tore Myhre, tromsø, trond
Fjellå, Harstad og Karina Dahl
Christensen, Sortland.
Bakgrunnen for vedtaket var at
Ballangen-Narvik baptistmenighet hadde
fremmet forslag overfor både NNBU og
NND om at styrene burde slås sammen, og
påpekte at samarbeidet ville føre til klarere
mål og visjoner med arbeidet, i forhold til
stevner, leirer, treff og arrangementer,
samt lokalt i menighetene. tenke igjennom
Forslaget fra Ballangen-Narvik ba også
årsmøtene tenke gjennom den videre driften av rivermont – utfra de signal som
Ernst Selvik ga på årsmøtet i 2015.
■

Tore Myhre, som allerede i 2003 foreslo
sammenslåing av styrene, er med i det nye
utvalget som skal vurdere eventuell
sammenslåing av styrene

Byggestart i sommer?

B

yggekomiteen for utbygging/
nybygg på rivermont foreslår at
det igangsettes utgraving av arealet med tilhørende grøfter for drenering
og kabler til “møte- og aktivitetshallen”.- arbeidet igangsettes i sommer.
arealet må planeres for videre arbeid
med støping av gulvarealet etter tegninger
godkjent av rubb as. Selve hallen monteres når arbeidsprosessen tillater det.
Gravefirma utfører også graving av
tomt for sanitærhuset, med tilhørende
grøfter til vannledning, avløp og kabler.
Sanitærhuset plasseres i bakken oven-

for hallen, og arbeidet utføres på dugnad,
så langt det er mulig. Bygging av sanitærhuset starter umiddelbart. Ønsket er at
dette huset skal være ferdig til bruk samtidig med hallen.
Utvidelse av spisesalen blir prosjekt
nummer to, og utføres innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt på årsmøtet
2015.
Eventuell tvil om fortsettelsen i dette
prosjektet kommer en tilbake til i årsmøtet
2017, Denne innstillingen ble vedtatt mot
to stemmer.

Inspirasjonshelgene
fortsetter
i forkant av årets distriktsmøte har
det vært litt usikkerhet om
inspirasjonshelgene skulle sløyfes.
Årsaken til dette kan være at andelen av ledere og sentrale medlemmer fra menighetene var synkende, og at noen kanskje i stedet
valgte Baptistsamfunnets lederkonferanse som arrangeres hvert
år i mars.
Begge årsmøtene (NND og
NNBU) sluttet opp om forslaget
som sier at “årsmøtet ber distriktsstyret i samarbeid med NNBU og
NNBK, vurdre viderføring av inspirasjonshelgen i januar. Samtidig bør
det vurderes om årsmøtene og stevner kan avvikles på annen måte enn
nå.
Forslag legges frem i årsmøtet
2017”

Informasjon
er
vIktIg!
Gi ditt bidrag
for å trygge
Distriktsnytts
økonomi – som
baserer seg på
frivillig kontigent.
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I årsmøtene for NNBU og NND ble de flere
ganger referert til behovet for en leirkoordinator.
Her er stillingsinstruksen for stillingen – som
både Nord Norsk Baptistungdom (NNBU) og
Nord Norges Distrikt av Baptistsamfunnet
(NND) ønsket besatt snarest:
Stillingsinstruks for barne- og
ungdomskoordinator/daglig
leder i NNBU
1. Mål for stillingen
Barne– og ungdomskoordinator skal
jobbe under NNBUs motto “For
Kristus og menigheten”
Barne- og ungdomskoordinator skal
bidra til å styrke og utvikle NNBUs
arbeid blant barn og ungdom, stimulere
til evangelisk arbeid.
Dette skal skje både gjennom eget initiativ og i samarbeid med NBUF og de
enkelte menigheter.
2. Stillingstype og organisatorisk
plassering
Stillingen er en prosjektstilling med
varighet 2 år og mulighet for utvidelse.
Prøvetid 3 måneder. Stillingsprosent
40 %
Barne- og ungdomskoordinator er
underlagt og rapporterer til NNBUs
styre. På daglig basis uten styremøter
rapporterer barne- og ungdomskoordinator til styrets leder. arbeidsgiver er Nord
Norges Distrikt.
3. Fullmakter og økonomiske rammer for beslutninger
Barne – og ungdomskoordinator har
fullmakt til å ta alle nødvendige beslut-
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Stilling ledig
som
leirkoordinator

ninger og inngå alle nødvendige avtaler
knyttet til gjennomføringen av arrangementer (som spesifisert nedenfor) på
rivermont, om ikke annet er spesifikt
besluttet og dokumentert i styret. i tvilstilfeller avtaler barne- og ungdomskoordinator med styreleder.
Bruk av økonomiske midler skal være
innenfor tildelt busjett om ikke annet er
spesifikt besluttet og dokumentert i styret.
4 Generelle arbeidsoppgaver
Stillingen omfatter planlegging,
gjennomføring, evaluering og oppfølging av arrangementer på rivermont i
NNBUs regi. Pr dato omfatter dette 8
arrangementer på år.
-inspirasjonhelgen (ungdomsdelen),
Familieleir,
Påskeleir,
Juniorleir,
Ungdomsleir, Høsttreff, Distriktsstevnet
(barne og ungdomsdelen)
Planlegging
1. organisering, veiledning og oppfølging av leirledelsen.
2. oppfølging av frister i forhold til
arrangementer
3. Utforming og utsendelser av brosjyrer innen 2 måneder før arrangementets oppstart.
4. innholdsansvarlig for arrangementer på rivermont.no i samarbeid
med Web-ansvarlig/styret.

Gjennomføring
5. Personen skal være en ressurs og
kontaktperson på rivermonts
arrangementer
6. tilstedeværende på minimum 4
arrangementer pr år.’'
Evaluering/oppfølging
7. innhenting av referat fra leirsjef i
etterkant av leir, innen 1 måned
etter avviklet arrangement.
8. ta initiativ til oppfølging av ungdommer i etterkant av leirer i samarbeid med leirsjefen/leirprest og
menighetene
9. Den ansatte skal holde seg orientert
om barne- og ungdomsarbeid ute i
menighetene
10. vedlikeholde og utvikle kontaktnett i forhold til ressurspersoner.,
barn og ungdom.
11. administrere utleie av Hoppeslott.
i tillegg til ovennevnte arbeidsoppgaver, spesielt arbeide med de prioriterte
saker som styret til enhver tid har spesifisert og som er dokumentert i styrereferatene. Denne stillingsinstruksen/funksjonsbeskrivelsen er en utdyping av
ansettelseforholdet mellom NNBU og
Barne – og ungdomskoordinator.
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Ledertreningskurs
starter i Kvæfjord

E

t spennende samarbeid mellom Kvæfjord baptistmenighet
og Ung baptist gjør at det fra
kommende høst arrangeres
ledertreningskurs i Kvæfjord. Kurset er for de som er
ferdig med konfirmasjon –
enten i år eller tidligere.
Kurset består av 12 emner –
fordelt på 4 samlinger. tre
samlinger i Kvæfjord og et
avslutningsopplegg på Baptistenes lederkonferanse. Kursdatoer er satt til 3/9-16, 22/1016 og 14/1-17. Siste samling
blir på lederkonferansen 1012/3-17.
Pris for kursopplegget er kr
1000. Det inkluderer undervis-

ning, mat og eventuell overnatting de tre lørdagene i
Kvæfjord. reisekostnader kommer i tillegg.
Baptistenes lederkonferanse kommer også i tillegg, og
vil koste ca kr 1800 inkl reise.
ansvarlig for kursopplegg
er Magnus Lund i Kvæfjord
baptistmenighet og Sveinung
vaagen i Ung baptist.
i kursinvitasjonen oppfordres den lokale menighet til å
betale for sine deltakere.
Søknadsfrist er satt til 15.
august 2016. Du finner mer
informasjon på
www.baptist.no. Der klikker
du på linken “ung baptist” og
får enda mer informasjon. ■

ÅRSMØTENOTISER
En sunnere livstil
Kioskutvalget på rivermontkiosken skal endres.
oppfordringen fra årsmøtet om å få til mere sukkerfrie
hverdager blir tatt til følge.
Dagens varebeholdning skal derfor tømmes, og erstattes
med noe sunnere og “mere fornuftige” varer.

Større avkastning er mulig
Noe av egenkapitalen i NNBU bør plasseres i fond som
gir enda større avkastning enn dagens plassering. Det
kom frem i NND-årsmøtet at styret, i samråd med kasserer, vurderer dette.
Det ble fra deputert hold påpekt at den større avkastningen ikke hadde noen økt risiko.

Hvilke ledere skal betale
leiropphold?
Hvem defineres som hovedleder og reiseleder. Hvem
skal betale leiravgift? Spørsmålet ble reist i NNBU-årsmøtet.
Der ble det opplyst at menighetene betaler for sine reiseledere, mens NNBU betaler for hovedleder.

Savner større dugnadsvilje
aksel Skoglund, Åse, etterlyste dugnadsengasjementet
hos den yngre garde.
Sommerdugnaden i fjor hadde i snitt 8,4 dugnadspersoner pr dag. Høstdugnaden hadde 4.6.
Gjennomsnittsalderen var 71,3.

I 2016 blir Blink, baptistenes sommerfest og landsmøte kortet inn med halvannet dag i forohld til tidligere år.

t

idsrammen for arrangementet blir i 2016 fra 6.
til 10. juli på Stavern folkehøgskole Fredtun. resepsjonen åpner kl 13.00 onsdag 6.
juli. Fra da er det mulig å
sjekke inn på stevnet.
Etter middag samme dag
begynner landsmøtet med
gudstjeneste og forhandlinger.
Disse fortsetter på torsdag formiddag. Det betyr at landsmøtet blir forkortet med tre timer
i forhold til tidligere. En vil i
gjennomføringen av landsmøtet legge opp til en raskere
gjennomgang av rapporter og
regnskaper enn tidligere, slik
at landsmøtet fortsatt skal ha

god tid og mulighet til behandling av sakene som handler om
framtid, viktige veivalg , budsjetter og arbeidsplaner.
torsdag kveld kl 18.00
begynner sommerfesten med
stort åpningsmøte. Fredag, lørdag og søndag fortsetter stevnet, som vil avsluttes som tidligere med «alle samme gudstjeneste» søndag kl 10.00.
Denne omleggingen betyr
at det vil være mulig for alle,
eller i alle fall nesten alle, å
reise hjemmefra onsdag morgen, og enda rekke landsmøtet
på ettermiddagen. tidligere
har mange reist allerede mandag for å rekke fram. vi har
store forventninger til at et
kortere stevne vil gjøre det
mer attraktvet og spennende å
være med, både på landsmøtet
og på sommerfesten.

Laksenæringen god butikk
for Rivermont
Norlaks sitt kontor i Kasfjord har behov for kontakt med
laksemærene. Derfor har firmaet fått montere noen
antenner på rivermont.
Dette betaler de kr 11400 for pr år. i tillegg har firmaet
betalt kr 35000 som et engangsbeløp.

24 arrangement
rivermont var i 2015 utleid til 24 arrangementer, i
hovedsak konfirmantweekender, gebursdager og slektstreff.

Asylmottak på Rivermont
Senteret fikk i fjor høst tilbud om å bli asylmottak.
Utleieinntektene var fristende, men etter mange diskusjoner og innspill ble rivermontutvalget enig om å ikke
inngå utleieavtale.

Leif Vollan, Tromsø
ble valgt inn som nytt medlem i distriktsstyret. Han erstatter Elsa Paulsen, Balsfjord, som nå er flyttet fra distriktet.
vollan er forstander i tromsø baptistmenighet, og ivaretar også samme funksjon i Balsfjord baptistmenighet
■

http://baptist.no/blink
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Dugnad
på Rivermont 2016
Dugnad på Rivermont har vært vår felles innsats
på et sted som vi har brukt i 70 år.
● også i år planlegger vi
Dugnads-innsats. Den første
dugnaden er før juniorleiren
– i tiden 7.-11. juni, og den
andre fra 13.-17. september.
● Ellers kan vi ta andre dager
dersom noen skulle ønske
det. Det er alltid noe å ta seg
til på rivermont.

Juniorleir på
Rivermont
18-22. juni
Sted: Rivermont Leirsted, Kasfjord/Harstad
Aldersgruppe:
4-7.klasse
Påmelding innen 10.6
til www.rivermont.no eller
kirsten.aakervik@frisurf.no
(mobil 416 86 323)

Øvrige dager:
Vekking, flaggheis, frokost,
samling, kiosk, aktiviteter ute,
misjonsmarked, middag,
morosamling/leirbål, kveldsmat,
ord for natten.

Program:
Lørdag: kl 1400 innsjekking,
mat. Bli kjentsamling
Onsdag: kl 1400 Hjemreise.

Priser:
Kr 650,- pr deltager
(+ 100,- etter fristen.
Søskenmoderasjon: kr 400,-

Øvrig informasjon/leirregler finner du på www.rivermont.no
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● De konkrete oppgavene som
vi har tenkt på er:
rundvask, vindusvask,
boning av gulv, snekkerarbeid, malingsarbeid, rydde
skog, rep. hyttetak, rørleggerarb. +++++ mye mer!
● ta kontakt med hverandre
om oppgavene og kom sammen til rivermont.
Dersom en eller to kan velge
seg selv til å være på kjøkkenet ville det vært flott.
● vi har i tillegg egne arbeidslister hvor oppgavene står i
kø.

ta kontakt med Ernst Selvik på
SMS: 91 30 63 52 eller e-post:
ernst.selvik@hlkbb.no

DN

Hun elsket Rivermont

- og skrev bok til inntekt for senteret!
Dersom Aasa Vikedal Fotland – for oss i nord mest kjent
som “ho Aasa Vikedal” – hadde fått leve, ville hun
25. august i år fylt 100 år.

H

un var et menneske som bokstavelig talt opplevde
livets motbakker. Som syvåring ble hun farløs.
Moren ble alvorlig syk, og aasa og hennes søsken
ble spredt til flere slektninger. Hun ville bli sykepleier, men
fikk ikke studere fordi hun var baptist.
i kjærlighet til NNBU og rivermont skrev hun ned sin
livshistorie, og gav det ut i bokform. inntekten gikk i sin helhet til rivermont.
Boka “ Nordlys over livet” er full av interessante historier fra hele NNBU-området, og er svært leservennlig.
Krigstid på andøya, vekkelse på aune, evangelistgjerning i Ballangen og Efjord, Nei og ja til sin kjære
Gunnar, arbeidet som Finnmarksmisjoner, arbeidet for
og med samene ... for å nevne bare litt av det interessante hun skriver om.
NNBU sitter igjen med et lite opplag, som selges
til særdeles lav pris. Kun kr 40,- pr bok.
Boken vil være ypperlig som gevinster i menighetenes basarer, eller som gaver gode venner.
Spesialtilbud
1 stk kr 40,10 stk kr 300,20 stk kr 500,30 stk kr 700,Priser eks porto
Send bestillingen allerede i dag til
Frank Einar Hansen
Aune
9402 Harstad
e-post: frank einar.hansen@aune.no

Nordlys over livet - skrevet i kjærlighet til NNBU

Aasa Vikedal Fotlands historie er om et
menneske som aldri gav opp, men stolte
fullt og fast på Gud.
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B-BLAD

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

Støtt Distriktsnytt
- bli med i trekningen av tre bokpremier

S

om alt annet her i verden
koster det også å gi ut
Distriktsnytt. En god avtale
med baptist.no gjør at kostnadene holdes nede.
Likevel; også Distriktsnytt må betale trykking og
distribusjon.
Skal vi klare det er vi
avhengig av at du gir ditt
frivillige bidrag til utgivelsen av bladet.
Mange av bladets lesere er trofaste
støttespillere, og vi henstiller disse, og alle de
andre – som foreløpig bare er spillere – om å gi
et bidrag til bladet. Da blir dere med i trekningen av tre bokpremier

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
Formgiver:
Yngvar Martinsen

Din gave sikrer utgivelsen av
Distriktsnytt

For å bli med i trekningen må innbetalingen skje senest 20. juni
til konto 4760 16 24083.

Trykk:
Land Trykkeri As
tlf 61 11 00 70
■

Takk, Birger Wroldsen!
- Du har nu vorre så længe sørvæstpå
at du vel snart tjæm nordover ijænn?
Distriktsleder odd Nilssen prøvde på
humoristisk vis å fritte ut Wroldsen om
hvorvidt han kunne tenke seg å vende tilbake til tjenesten i Finnmark. Wroldsen
kunne ikke love noe, men fortalte at han
er flere ganger pr år nettopp i Finnmark,

Distrikts-Nytt

og har mye av hjertet sitt der.
Wroldsen var hovedtaler i distriktsmøtet, og leverte mange tankevekkende
prekener, som ble godt mottatt. Flere har
overfor Distriktsnytt gitt uttrykk for at
nettopp det Wroldsen leverte betydde
mye.
■

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

Distriktsleder Odd Nilssen takker Birger Wroldsen for det han gav under stevnet
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