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Se siste side

Tidenes yngste Ung baptist i Nord-leder
– Jeg er 20 år, oppvokst i Tromsø, hvor
jeg fortsatt bor, sier Anniken Myhre til
Distriktsnytt. Hun ble i sommer valgt
som ny Ung baptist i Nord leder.
– Jeg arbeider i full stilling på en barneskole og i SFo. Satser på å ta fagbrev som
barne- og ungdomsarbeider i løpet av
2017. ellers har jeg en ekstrajobb i Nille,
annenhver lørdag. Deler av fritiden brukes
som fotballspiller i 3. divisjonslaget
Blåmann.
Fronte ungdommene
Hun er en aktiv dame, Anniken Myhre, med
et stort hjerte for NNBU og Rivermont, og
gjennom sitt engasjement har hun sett hvor
stor betydning Rivermont ungdomssenter har
for distriktets ungdommer. Dette engasjementet vil hun også skal vises både i leirarbeid og i utbyggingen av Rivermont.

– Jeg håper å bli tatt seriøst, selv om jeg er
ung, og vil gjerne fronte ungdommenes
stemme i vårt felles arbeid. Jeg er vist utrolig
tillit fra de som har valgt meg, og jeg legger
ikke skjul på at det har styrket både selvtilliten, og ikke minst motivasjonen, for å ta fatt
på det arbeidet som ligger foran meg.
Vil bli i nord
– Jeg er – dessverre – en av de få ungdommer som er igjen i Nord Norge, sier
Anniken, som ikke har planer om å forlate
landsdelen
Anniken Myhre føler ikke utferdstrang til
andre deler av landet. Hun mener at Gud har
gitt henne en mulighet for å jobbe spesielt for
Rivermont. Jeg føler liksom en bekreftelse i
dette, ved at jeg ble valgt som styreleder.
Distriktsnytt ønsker Anniken lykke til
med lederoppgaven.
■

Anniken Myhre føler at det er riktig av henne
å bli i Nord Norge, og jobbe for Ung baptist.
Foto: FeH

Avslag for aktivitethallen
Harstad kommune har ikke godkjent
søknaden om aktivitetshall på
Rivermont.

Å

rsaken er i følge kommunen at tiltaket er i strid med reguleringsbestemmelsene til § 12-7 nr 1.
område for kirke/religionsutøvelse (A1 og
A2) bokstav d) og e). Punkt “d” sier “Det
skal etterstreves et mest mulig harmonisk
og enhetlig arkitektonisk uttrykk innenfor
planområdet, dette med tanke på materialbruk/takvinkel.
Punkt “e” sier at “Pbl`s intensjon om estetikk og landskapstilpasning samt universell
utforming skal ligge til grunn ved utbyg-

gingstiltak innen planområdet.”
Det er sendt dispensasjonssøknad til
Harstad kommune.
■

Kontaktmøtet ber om vurdering av andre plassalternativ
Da Kontaktmøtet ble orientert om avslag
på søknad om oppføring av aktivitetshallen, ble det spurt om det finnes andre mulige alternativer for plassering av hallen.
Ung Baptist i Nord (tidligere NNBU)
gjorde en henstilling til byggekomiteen om å
utrede alternativ for plassering av hallen, for
eksempel i nærheten av sovefløyen■

Inntil søknaden om aktivitetshall er godkjent
må stevnene på Rivermont basere seg på teltFoto: FeH
leie.

NNBUs korrekte navn nå er Ung baptist i Nord
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Fornyet kontakt
inspirerer

Hellighetslengsel
Av Knut Olaf Frikstad

B

åde hellighet og helliggjørelse er ord
som i dag kanskje er både diffuse og
svake. Kanskje fordi vi i kristen
sammenheng ofte er mer fokusert på hva vi
skal GJØRe for Gud og han gjøre for oss,
enn hvem Gud egentlig eR.
Den mest brukte beskrivelse på Gud i
Bibelen er at han er hellig. Det er ikke bare
en av hans egenskaper, men det er Guds
navn. og Guds navn åpenbarer hvem han er.
Hellighet kan gjerne sidestilles med renhet. om noe er hellig, så er det alltid reint.
Men det rommer mye mer enn bare renhet.
ordrett oversatt betyr det å være adskilt eller
utskilt. Å være hellig er å være adskilt fra
synden, samtidig som man er utskilt for Gud.

Det innebærer både et JA og et NeI. et nei til
alt som bryter ned i livet vårt og et rungende
ja til alt som bygger oss opp. Det leder mot
en forandring, til større likhet med Gud og
hans karakter. – Husk at Gud er mer interessert i hva Han kan gjøre I oss enn hva Han
kan gjøre GJeNNoM oss.
Samfunnet med Den Hellige skal virke
som en foredling, ikke forbedring. Når Gud
får prege oss, da skjer en helliggjørelse.
Profeten Jesaja var på tempelbesøk og fikk se
livet sitt gjennomlyst av Guds hellighet. Han
så klart sin urenhet og ville flykte, men fant
ingen utvei. Men profeten fikk i møtet med
den hellige Gud oppleve at synden ble sonet.
Han ble ren og fri! Det første som skjedde
etterpå var at han var villig til å bli brukt:
«Her er jeg, send meg!»
Helliggjørelse i livene våre er en prosess
som tar tid. Det finns ingen lett snarvei. I
Kristus eR vi helliggjort, samtidig som vi
oppfordres til å arbeide på vår helliggjørelse.
Det vi som kristne trenger er både å se
Guds hellighet oG hans nåde. Da kan vi i
hverdagslivene våre vokse og modnes i helliggjørelsen uten å oppleve oss fordømt fordi
vi ikke alltid «får det til».
en utgave av Romerbrevet 12.2 sier: «La
ikke verden omkring deg forme deg. Men la
Gud omskape deg slik at hele ditt sinn og din
innstilling blir annerledes.» Den oppfordringen trengs virkelig i tiden vi lever i.
Måtte den hellighetslengselen bli en måte
■
som vi lever på.

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

Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no
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Kontakten mellom baptistene i NordNorge og Rivermont Avenue Baptist
Church er gjenopprettet etter nesten
70 år.
Av Roger Dahl

For nesten 70 år siden kom pastor Josef
Nordenhaug hjem til Norge med 8000
dollar i kofferten, som var gaver fra
menigheten han da betjente i USA til
gjenreisning og evangelisk arbeid i det
hardt krigsrammede hjemlandet Norge.
Rivermont Avenue Baptist Church ligger i Lynchburg i staten Virginia i USA.
Den tradisjonsrike menigheten, som har
fått gitt navn til baptistenes ungdomssenter i Nord-Norge ble stiftet i 1896, og var
på sitt største en menighet med over 1200
medlemmer. I årene 1941 til 48 var nordmannen Nordenhaug pastor i menigheten,
og fikk altså gleden av å reise hjem til
gamlelandet med den store misjonsgaven.
Blant annet brukte han av disse midlene som startkapital i oppbyggingen av
Rivermont utenfor Harstad. Det må ha
vært spesielt for Nordenhaug å bringe
denne gaven til sine venner i Norge. et
land han gjennom krigsårene hadde vært
fohindret fra å ha kontakt med, selv til sin
nærmeste familie.
Josef Nordenhaug, som vokste opp i
Norge, betjente flere menigheter i USA,
var rektor ved Baptist theological
Seminary i Sveits, og ble i 1960 valgt til
generalsekretær i Baptist World Alliance,
som han tjente som til sin død, 18. september 1969.
Pastor Magnus Lund, som vokste opp
rett over fjorden for ungdomssenteret og
er pastor i Kvæfjord Baptistmenighet var
nylig i USA. Han besøkte da Rivermont
Avenue Baptist Church for å uttrykke norske baptisters takknemlighet. Menigheten
har i ettertid publisert en film om gaven
som ble gitt og den fornyede kontakten
som er opprettet.
Ønsker du å lese mer om turen kan du
gå inn på www.baptist.no
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Barnevelsignelse og
medlemsopptakelse i Harstad
I

sommer har to barn blitt barnevelsignet i
Medkila kirke i Harstad. I familiegudstjenesten søndag 5. juni ba vi for Andrine Loo,
på bilde er hun sammen med sine foreldre
Saulo og tway Yin og broren John Andrew i
det hun får overrakt minnebilde om denne
velsignelsen.
I gudstjenesten søndag 18. september ble
Kevin Saw barnevelsignet. Menigheten ser
det som en glede og viktig å bære de små
barn frem for Gud i bønn og å be om Guds

velsignelse over dem og livet deres som de
har foran seg.
Søndag 18. september tok Harstad
Baptistmenighet imot tre nye medlemmer.
ekteparet Joana og Rune Hansen sammen
med Frank Roger tverfjeld ble i gudstjenesten denne søndag ønsket velkommen til
menigheten. Alle er tidligere døpt i annen
■
menighet.

Høståpning av
internasjonal kafe
Internasjonal kafe på Borkenes er et
sosialt tilbud til flyktninger og holder
åpent hver lørdag mellom kl 16 og 18 i
underetasjen i baptistkirka.

Tekst/foto Odd Nilssen

Andrine Loo
sammen med
foreldrene
Saulo og Tway
Yin og broren
John Andrew.

Kevin Saw
barnevelsignes.

Frank Tverfjeld
og ekteparet
Joana og
Rune Hansen.

De syriske kokkene Ahmad Alzayed og
Mohamad Mohamad pakker ut det rikholdige mattilbudet.

M

ålet er å lage et treffsted der flyktninger og nordmenn møtes, blir
kjent med hverandre og der det
øves på å snakke norsk.
Forskjellige lokale lag og foreninger har
ansvar for hver sin lørdag etter en turnus satt
opp av Frivillighetssentralen i Kvæfjord.
etter en lang sommerferie er tiltaket nå i
gang igjen, og 24. september ble en flott markering av høstsesongen. etter initiativ fra
baptistpastor Magnus Lund og Frivillighetssentralen var det lagt opp til skikkelig matfest. to syriske kokker sammen med den
lokale kokken trygve ottestad, hadde satt
sammen en brei meny, litt fra norsk tradisjon
og mest fra Syria.
Noen av råvarene ble dekket av støttespillere, men størstedelen ble levert av
Frelsesarmeen i Harstad, som har mottatt
overskuddsvarer fra alliert treningssenter.
Av praktiske grunner ble kafeen denne
gang flyttet opp i baptistkirkas romslige arealer. Nærmere hundre personer var møtt
frem, både nordmenn og flyktninger. Alle
hygget seg sammen rundet bordene, og praten gikk livlig.
■
Av Arne Johan Johansen, deltaker.
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En fargerik juniorleir

Distriktsnytt var tilstede under årets
juniorleir på Rivermont, og kunne
konstatere at barn med karensk,
polsk, afrikansk og norsk bakgrunn
hadde fine dager i et fargerikt fellesskap.
Av Frank Einar Hansen

S

elv om godværet i deler av leiren
var fraværende, var stemningen
god, og det skyldes nok at ledergruppen hadde laget gode planer – og var
godt forberedt.
tradisjonelt leirprogram med leirbål,
Bibel-timer, konkurranser. fjellturer, m.m.
er alltid populært, og årets juniorer viste
en prakteksemplarisk oppførsel.
Mange unge og dyktige ledere
I årets leir fikk en se mange gode ledere i
den yngre garde, som vil være en verdifull
ressurs for Ung Baptist i Nord ( det nye
navnet for NNBU). At også flere eldre
ledere, med lang og god erfaring deltok,
var med på å løfte kvaliteten i leiren.
Markedsdag ga 2100 kroner til et
misjonsprosjekt i Afrika
Den tradisjonelle markedsdagen er svært

populær, og juniorenes kreative evner slår
ut i full blomst. Det skjedde også i år.
Fargede vafler, skyting på blink, massasje, svampkasting, manikyr, ansiktsmaling, med mere, var noe av tilbudene som
ble presentert.
en flott måte å skape interesse for
misjonsarbeid på.
Til deltakerne på juniorleiren på
Rivermont
Tusen takk for 2.100 kroner som dere samlet inn til skoleprosjektet i Bas-Uélé! Det
er mange barn og foreldre i Nord-Kongo
som er glad for at vi hjelper dem med
penger slik at skolene deres kan bli bedre.
Skoleprosjektet har ansvar for å:
• Kjøpe lærebøker til lærerne
• Gi lærerne kurs i nye metoder for
undervisning
• Kjøpe utstyr til yrkesskolene
• Gi opplæring til foreldrerådene
• Gi opplæring til elevrådene
Takk for at dere engasjerer dere for mennesker i andre deler i verden hvor de ikke
har det like godt som oss!
Vennlig hilsen
Lise Kyllingstad, misjonsleder i Det
■
Norske Baptistsamfunn

Pølsefest. Grilllkveld med pølser og karbonader med salat smakte herlig
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Leir. Juniorene hadde flotte dager på
Rivermont. Selv om sommerværet periodevis
var fraværende var stemningen på topp.
ALLe Foto FeH

Vennskap. Det knyttes alltid nye vennskapsbånd på juniorleiren.

- et supert høsttreff!

DN
SMåNyTT
Endringer i distriktsstyret
odd Nilssen, Harstad, ble på distriktets årsmøte i mai, valgt til leder i
Nord Norges Distrikt av Det Norske
Baptistsamfunn
I styrets konstituerende møte i
oktober ble Leif Vollan, tromsø, valg
som ny nestleder, etter Heidi Myhre.
Hun er leder for de nordnorske baptistkvinnene, men fortsetter som medlem i distriktsstyret.
Frank einar Hansen, Aune, ble
gjenvalgt som sekretær, mens Marith
Bakkevoll, Honningsvåg, fortsetter
som kasserer.

Heidi Myhre fortsetter som
kvinneleder
Det var et gjeng med trivelige ungdommer som utgjorde årets Høsttreff på Rivermont
Foto: FeH

Cirka 40 deltagere og ledere møttes
siste helga i september til det årlige
høsttreffet – under mottoet
“Frimodig”.

t

romsøregionen var sterkest representert, men også Lofoten stilte med en

stor gruppe. ellers kom deltagerene fra
Sortland, Harstad, Narvik og Ballangen,
samt Varhaug sør for Stavanger.
Distriktsnytt snakket med flere av deltagerne, og kommentarene var nokså like.
– Det var et supert høsttreff.
treffsjef var Rita Azar Svendsen,
Kasfjordjente bosatt i tromsø.

Nye medlemmer i
Rivermontutvalget
tom Arild Norskott, espen Norskott
og Bård Jørgen Kollbotn er nye
medlemmer.
Henning Haraune er nestleder,
mens Kollbotn har sekretæroppgaven.

Kontaktmøtet 2017

Konstruktiv debatt
om ny styrestruktur

Arrangeres på Rivermont 6. og 7.
oktober 2017. Dette er et forum
hvor distriktsstyret, Ung Baptist
(tidligere NNBU) og Nordnorske
Baptistkvinner møtes.
På fredag kveld har disse arrangert
hvert sitt styremøte. På lørdag har
de møtt menighetsledere/råd fra de
nordnorske baptistmenighetene.

Kontaktmøtets delegater viste at
arbeidet med ny styrestruktur for de
nordnorske baptistene engasjerer.

Plass for hunder på
Rivermont

K

omiteen som skal legge frem forslag i
årsmøtet 2017 har allerede hatt flere
møter, og benyttet kontaktmøtet til å møte
i styrene for distriktet, Ung Baptist i Nord
og Nord Norske Baptistkvinner, for å innhente synspunkter. I tillegg ble saken
debattert i selve Kontaktmøtet lørdag 16.
oktober.
Det vil føre for langt å gå inn på de
ulike synspunktene er, men at det er et
ønske om bedre og mer effektivt arbeid
hersker det liten tvil om.
■

Baptistkvinnene i Nord Norge fortsetter sitt arbeid med Heidi Myhre,
tromsø, som leder.
Nestleder er oddny Norskott,
Kvæfjord.

Fra venstre Trond Fjellå, Tore Myhre,
Jorunn Haraune og Karina Dahl Christensen har en krevende jobb foran seg.

Distriktsnytt har fått spørsmål om
det er tillatt å ha med hund på
Rivermont. Det er satt av plass for
hunder – når de skal være ute nedenfor hovedbygget. I soveromsfløyen er rom nr 1 og 11 disponibel
for de som må ha hund på rommet.
Det er ernst Selvik som opplyser
dette.

Foto FeH
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Sortlandsbaptistene
trenger større kirkelokale
egnede lokaler til fremtidig virksomhet.
For det er virkelig et ønske og lengsel etter
å komme seg videre slik at bygningsmasse ikke skal bremse vekst.
Menigheten ønsker seg lokaler som
rommer også de større samlingene, har litt
ekstra takhøyde, tilkomst både for handikappede og barnevogner, ekstra rom for
dynamisk barnearbeid og gjerne noe som
kan utgjøre et flott ansikt utad til Sortlands
befolkning.
■

Faktaboks
•

Baptistkirken på Sortland holder til i andre etasje i dette bygget. Behovet for større lokaler
er nå til stede.
Foto: FeH

Den revitaliserte baptistmenigheten
på Sortland har de siste årene vært
på jakt etter større og lettere tilgjengelig kirkelokale.

•

B

soner anført av Ragnar og Siv Hege Hoff
og Øystein og Siv elin Lode kom til at de
ville bli baptister.
Ytterligere vekst ble det etter at en burmesisk delegasjon sluttet seg til den norske rundt 2008. Da viste dagens kirkelokale seg noe mangelfullt og for lite med en
medlemsmasse rundt i området på nærmere 70 personer, derav en del barn.

Trangbodd
Forretningsmann endresen på Sortland
ville gi en seksjon i nyoppført forretnings/hybelbygg som vederlag for tomten. Seksjonen på ca. 100 kvadratmeter
havnet i andre etasje og kan kun nås via
en ganske trang trappeoppgang.
Der er ikke heis ei heller dåpsbasseng
eller bra med barnerom. Når denne seksjonen ble tatt i bruk på slutten av 80 tallet
hadde menigheten en oppblomstring, men
så ble det mindre og mindre aktive medlemmer ut over 90 tallet.
Men så skjedde det en stor endring i
2007 der en delegasjon norsktalende per-

Stor giverglede
Øystein Lode sier til Distriktsnytt at en
prosess for fire år siden ble i største
laget økonomisk da de gamle lokalene
til Bil i Nord skulle selges, og menigheten gikk ikke for den løsningen. Siden
det har mange lokaler vært vurdert men
det ble ikke match. Seksjonen baptistkirken disponerer nå kan kun kjøpes av
endresens sønn, og han har så langt vært
villig til å kjøpe det til takst.
Givergleden i menigheten er forholdsvis stor, så litt etter litt har det blitt skapt
noe egenkapital. Vær gjerne med å be,
oppfordrer Øystein Lode, om at Lys i
Nord, Baptistkirken Sortland kan finne

aptistene lot rive det gamle kirkebygget oppført tidlig på 1900
tallet og skulle få en gjenytelse
for å gi stille disponibel tomta det stod
på.
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•

•

•

Baptistmenigheten i Sortland
ble stiftet julaften 1988.
Menigheten har sitt kirkelokale
i Kjøpmannsgata 10 på
Sortland. Menigheten har også
et kirkebygg på Lonkan i
Hadsel.
Menigheten bestod ved startet
av omkring 10 -12 medlemmer
og vokste under Axel
Kolflaaths ledelse raskt, og
hadde i første del av 1990
årene sin mest aktive periode
med omkring 30 medlemmer
og stor aktivitet.
etter nedgang ut over 1990 tallet og frem til 2007, ble menigheten revitalisert med ny satsning og samlet innmelding av
15 personer. Året etterpå
ankom 20 burmesere som sluttet seg til arbeidet. Siden har
satellittarbeid på Melbu og
omegn medført ytterligere
medlemmer og virksomhet
som
forgrener
seg
til
Stokmarknes og Svolvær.
Menigheten har omkring 60
medlemmer, en del av disse er
bosatt i Hadsel-Melbu-Svolvær
og ca 35 personer er rimelig
jevnlig på møter.
Øystein Lode og Ragnar Hoff
er menighetens ledere og forstandere.
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Takk for gavene
I Distriktsnytt nr 2/16 var det vedlagt en girotalong, hvor vi
oppfordret leserne til å støtte bladet med en frivillig kontingent. Det resulterte i 16.625 kroner. Det er vi svært takknemlig
for.
Det ble trukket ut tre “vinnere” blant giverne, som har fått tilsendt hver sin bok.
Vinnerne ble:
Alma og Håkon Voll, Somarøy
Harald Hansen, Haukebø, Gausvik
Laila og Arne Pedersen, Lovik, 8484 Risøyhamn
Vi takker alle som bidro med frivillig kontingent.
Alfhild Grønlund
Irma Kristiansen
Lillian Magnussen
Bernt Andreas Rødevand
Sofie engelstad
Sigurd Øvergård
Alma og Håkon Voll
Knut og Marie Randecker
Liv-Kari Krey
Bjørg L Berge Kristiansen
Arvid Melkersen
Almar Martinsen
Liv Johanne Madsen
Liv Halvorsen
Walter tårstad
eldrid Hansen
Gunvor Jakobsen
trine Krey
Hermod Bakkevoll
Judith olsen
Knut og Greta Duesund
Harald Hansen
Kirsten Aakervik
Marith Bakkevoll
Margareth eidem
torill Jensen
else Marie Vegelbo Hansen
Johanna ekelund

Greta Katarina Nesstveit
Gro Lise Birkeland
Margareth Åseng
elsa L Johansen
Laila og Arne Pedersen
Cato Munkvold Christensen
Ninni Annie N Jakobsen
Berit Kristine Rydland
Lillian Simonsen
Marit Kristiansen
Kristbjørg og Ivar Hansen
Fredrik Leon Hansen
Britta Kristine Andreassen
Gunhild Chruickshank
Jan Hestad
eiliv Leitring
Arne M. Kristiansen
evald Lundberg
Frank einar Hansen
Daniel Røsnes
Idar Hunstad
Pål Nils Bendiksen
Kjell Peder Heggebakk
Fredriksen eva
Per Øvergaard
Henning Haraune
eva Kari Vollan

Supersalg på Aasa-boka!
Flere menigheter har benyttet supertilbudet på restsalget av Aasa Vikedal Fotlands bok “Nordlys over
livet”.
Aasa Vikedal Fotland er for mange en godt kjent og
respektert baptist. Størstedelen av sitt voksne liv jobbet
hun som sosialarbeider og evangelist i Finnmark, men
jobbet også i andre deler av Nord Norge.
Hennes største ønske var å bli sykepleier, men da det ble
oppdaget at hun var baptist, ble hun hindret i å få utdannelsen.
I en tid hvor krigen herjet var det mange utfordringer, og
hun var aldri redd for å ta ekstrajobber når det var nødvendig..
Hun fikk oppleve vekkelse, og var en god forkynner.
Nå sitter vi igjen med et restopplag, og vil tilby din
menighet – eller deg som enkeltperson - å kjøpe bøker til
en “aldeles super-pris”.
Boka vil være ypperlig som gave, eller som gevinst i
basar/ julemesse.
NB!
Mange menigheter velger å gi blomster til gamle og
syke, eller til noen som fortjener en liten oppmerksomhet. Boka kan være et godt alternativ. Den visner ikke.

Vårt tilbud er
Kjøp 10 bøker betal kr 150,Kjøp 25 bøker betal kr 250,Porto kommer i tillegg.
Interessert?
Send mail til undertegnede:
frank.einar.hansen@aune.no
tlf 90675011
Postadresse: Aune, 9402 Harstad

Distriktsnytt trenger fortsatt støtte
Ved forrige invitasjon til frivillig kontigentbetaling for Vi har ambisjoner om å lage et best
Distriktsnytt var det 50 mottakere som sørget for kr 16625 mulig blad, men mye interessant
til bladet.
lesestoff.
For å unngå underskudd trenger vi cirka 25000 i frivillige til det trenger vi lesernes økonogaver innen årets utløp.
miske støtte.
Vil du være med å gi?
Vi takker allerede nå for din gave.
Som redaktør ønsker jeg at Distriktsnytt skal formidle infor- Bruk vedlagte giroblankett.
masjon om det som skjer i menighetene og i det baptistiske fellesarbeidet i Nord Norge.
Mvh Frank einar Hansen
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Nord Norge distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn
v/ Hermod Bakkevoll
Daniel olaisens v. 70
8480 Andenes

- Dere gjør kristen
sang og musikk attraktiv igjen!

Distrikts-Nytt
Organ for Nord Norge Distrikt av
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med baptist.no
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MDS-koret øvde nesten sammenhengende fra kl 0900-1730, avbrutt av lunch og kaffepause, for å levere best mulig til konserten. Bildet er fra konserten i Halden.
BeGGe Foto: GoRDoN ØHRN

Det var kommentaren som kom fra
en begeistret tilhører i Halden.
Minns Du Sången-koret gjestet
nest siste helg i oktober Halden og
Oslo for å ha to konserter.

t

ilnærmet fullsatte kirker gav ekstra inspirasjon til koret, som også
fikk gode tilbakemeldinger fra publikum.
– Dere er ikke bare gode på musikk
og sang, men dere leverer tekster med
innhold som gir trøst og håp i livets ulike
faser.
– Dere gjør kristen sang og musikk
attraktivt igjen.
«Trampeklapp»
etter konserten i Halden var det «festmiddag» på Bakgården restaurant, før
alle tok kveld og gjorde klart for reise
til oslo 1. baptistmenighet.
etter en burmesisk smakfull lunch og
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en kort øvelse, ble kirkesalen langsomt
fylt til siste stol.
Begge plasser ble det «trampeklapp»
og krav om ekstranummer. Både kor og
publikum hadde trivelige kvelder.
Mange har stilt spørsmålet om MDSkoret vil fortsette sine konserter. Ut fra
det Distriktsnytt har grunn til å tro er det
allerede i gang arbeid for konserter i
2017.
■

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

Musikerne gjorde en fremragende jobb.

