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Familiefest i Honningsvåg

Det ble livlig da Ida Johnston hadde konkurranse. FOTO: MARITH BAKKEVOLL.

Det var god stemning og stort engasjement da det ble arrangert familiefest på Betania i Honningsvåg første
lørdag i oktober.

Av Marith Bakkevoll

O

mkring 20 personer, derav åtte
barn hadde denne gangen tatt i
mot invitasjonen og kom på
familiefest.
Menigheten i Honningsvåg har sett
viktigheten av å satse sterkere på tilstedeværelsen av familier med barn i våre samlinger, og siden i vår har vi også ganske
regelmessig hatt familiearrangementer.
Det har vært opp mot 30 stk som kommer
på disse festene.

Denne gangen hadde vi også besøk av
barneprest Ida Johnston fra Evangelisk
Barnemisjon.
Hun holdt en meget engasjerende
barneandakt om Mefibosjet som fikk sitte
ved kongens bord, barna var særdeles
fokusert under hennes framlegging av
historien, og etterpå var det konkurranse
med spørsmål fra fortellingen.
Både barna og de voksne ble engasjert i
konkurransen.
■
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Ny barne- og ungdomsleder på
plass i Harstad
I august begynte Ruth Myrrh som barne- og
ungdomsleder i Harstad Baptistmenighet i
50 prosent stilling.

Av Odd Nilssen

R

uth er av Karen folket, og sammen med sin familie kom hun til Norge for åtte år siden. Familien
på sju personer bor i Askim. Ruth har fire brødre
som i tillegg til henne, mamma og pappa alle har bibelske navn.

Guds vilje
For Ruth var det viktig etter tre år studie på HLT å søke
Gud og hans vilje for hva hun skulle gjøre videre. Da
tilbudet om arbeid kom fra menigheten i Harstad var
det naturlig for henne å bruke tid i bønn til Gud før hun
svarte menigheten. Derfor, når hun har kommet hit, er
hun også trygg på at dette er etter Guds
vilje og er glad for å kunne tjene Gud
gjennom arbeidet i menigheten.
visning. Mange av barna på hjemmet er
Ruth har vokst opp i en kristen familie foreldreløse, mens andre av ulike grunner
og som 15-åring ble hun døpt i ikke kan bo hjemme.
Misjonskirken i Askim. I dag er hele familien kristne og tilhører Misjonskirken i Liker Nord-Norge
Askim.
Ruth har ved siden av studiene jobbet i fire
Familien har bygd opp et barnehjem i år som vikar på sykehjem i Askim hvor
Thailand som de også driver. Til å finansi- hun også har jobbet i sommerferiene.
ere dette gir alle i familien tiende av det de
Både Ruth og familien har alltid vært
tjener til barnehjemmet.
vant til å leve i enkle kår både i hjemlandet
I dag bor det 25 barn og unge på hjem- og i Norge, men allikevel ønsker hun å si
met hvor de også har skole og får under
til slutt:
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Ruth Myrrh trives i Harstad og i Norge,
men lengter likevel ofte tilbake til hjemlandet. I Harstad får hun være leder for mange
barn og unge som lever med noe av den
FOTO: ODD NILSSEN
samme lengselen.

– Viss du lever med Gud blir du aldri
fattig. Hun tror hun vil trives i Harstad og
synes vi her nord har en veldig flott natur
sammenlignet med østlandsområdet og at
det er bra å bo i Norge, allikevel lengter
hun ofte tilbake til hjemlandet.
■
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Distriktsstevnet 2016 blir på Rivermont
5.-8.mai blir det distriktsstevne på
Rivermont. Stevnekomiteen er
allerede i arbeid, og satser på at det
skal bli et godt og innholdsrikt
stevne.
Av Frank Einar Hansen

D

et blir et godt program for
både stor og liten, gammel og
ung. Selv om stevnet blir tidlig i mai, og noen kanskje frykter at
det skal bli kaldt i møteteltet, så satser
komiteen på at det skal bli gode varmekilder i teltet.
Det satses spesielt på å få til et godt
program for barna og ungdommene.
Vi anbefaler at så mange som mulig
setter av ovennevnte helg til stevnet på
Rivermont. Birger Wroldsen blir
hovedtaler på stevnet.
■

Vi satser på å få til et godt program sier Frank Einar Hansen, Astrid Marskar og John Erling
Madsen. Janne Tune var ikke tilstede da bildet ble tatt.
FOTO: OTTO DANIELSEN

Fellesmøter i Harstad
Harstad Baptistmenighet var fra
1. – 4. oktober vertskap for årets
fellesmøter i Harstad.
Av Odd Nilssen

M

ed i fellesmøtearbeidet er
sju av byens menigheter.
Baptistmenigheten hadde
engasjert pastor Jan Berg fra
Sarpsborg til hovedtaler. Jan som
kommer fra Pinsebevegelsen talte
også i 2010 på fellesmøtene i Harstad.
Det var gode møter med en flott
forkynner som beriket alle. Møtene
var også godt besøkt noe de også har
vært de senere år.
Søndag formiddag var det felles
familiegudstjeneste som ble ledet av
menighetens nye barne- og ungdomsleder Ruth Myrrh, her deltok menigheten barne- og ungdomskor.
■

Barnekoret fra baptistkirken i Harstad deltok med sang i fellesmøtene i oktober.
FOTO ODD NILSSEN.

3

V
DN

ANDAKT

ENNER

V

enn er et av de vakreste ord
jeg kjenner. I Joh 15,15 står
det «Jeg kaller dere ikke
lenger tjenere, for tjeneren vet ikke
hva hans herre gjør. Jeg kaller dere
venner, for jeg har sagt dere alt jeg
har hørt av min Far.
Jesu følgere kalte ham herre, mester, lærer og til og med Messias. Det
er nærliggende å tenke at de fikk
hakeslepp i denne situasjonen. De
fikk i alle fall det da han vasket føtter.
- Dette skjer bare ikke!
Noen har vokst opp med forestillinger om Gud og Jesus som slavedriver, arbeidsgiver- med mange påbud
og forbud. Skal-skal ikke. Her sier
Jesus: - Du er min venn.
Venn er en spesiell relasjon, med
respekt for både nærhet og avstand.
En relasjon uten status-titler.
Vennskap står høyt i kurs. Vi møtes
etter år, og kontakten er der. Eller
daglige møter. Jeg bærer venner i mitt
hjerte. Forskning viser at venner er
avgjørende for den fysiske og mentale
helsen. Vi behøver ikke mange. Én
nær venn veier opp for mange overfladiske. Det er fint med Facebook,
men det holder ikke.
Vennskap kan bli klamt. Om noen
klamrer før du er klar. Gir uttrykk for
at de kjenner deg og mener at de har
en relasjon til deg som du ikke kjenner deg igjen i. Kanskje har noen en
sånn forestilling om Jesus? De ble
påtvunget Jesus som en klam venn,
før de var klare? Det er ikke typisk
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Jesus, mer typisk overivrige funksjonærer.
Som barn ble jeg introdusert for en
venn med respekt for nærhet og
avstand. Det var aldri klamt. Jeg lærte
sangen:
«Velg ham din frelser, velg ham for
livet, en bedre venn kan du aldri få.
Blir han din venn i ungdomstiden er
det givet, at han er med til sist når du
blir gammel grå.»
Et vers går slik:
«Hvor trygt når livets alvor møter
deg på ferden, å ha en venn som hjelpe kan og alt forstår. Om du blir
hånet, misforstått i denne verden, fortrøstningsfullt til Jesus frelseren du
går.»
På ett eller annet tidspunkt møter
vi alle livets alvor. Det kan være svært
ulike situasjoner, men alvoret møter
vi. Da er det godt å ha en venn, både
i himmel og på jord.
Jesus har dimensjoner som overgår
det sosiale, psykologiske, mentale det rent horisontale. Mysteriet møter
oss. Jesus har en vertikal, åndelig
dimensjon, som rager høyere og stikker dypere enn en jordisk venn. Da
denne vennen døde, ropte han: - Det
er fullført, for deg gode venn!
Mysteriet fikk et fysisk uttrykk.
Forhenget inn til Det aller helligste
revnet fra øverst til nederst. Der det
var adgang forbudt for uvedkommende, vanlige folk, står det nå:
Adgang tillatt, spesielt for uvedkommende! Skilleveggen mellom Gud og

mennesker er flerret i to, åndelig og
fysisk.
Den horisontale og vertikale linjen
danner et kors. På korset var hendene
naglet fast, armene spredt vidt ut i
den horisontale linjen. Hender er
berøring, trøst, helbredende. Armene
omfavner. Langs den vertikale linjen
finner vi hodet, hjertet, føttene.
Tankekraften, følelsene, viljen og
evnen til å gå hele veien med oss. For
meg et mektig symbol på hele fylden
av liv og vennskap. På korset roper
Jesus: - Jeg er din venn! Fullstendig.
Jesus berørte mennesker fysisk og
mentalt. Han samtalte, spiste, vandret
sammen med, trøstet, gråt og lo. Det
står ikke så mye om latteren, men jeg
er sikker på at det var mye latter når
han var på fest med venner. Jeg makter ikke se for meg Jesus som en
humørløs fyr. Kanskje er det redigert
bort fra skriften av selvhøytidelige
kvinner og menn?
Jeg har en venn i Jesus. Ikke en slavedriver, ikke en klam, påtrengende
type som invaderer, men en medvandrer som respekterer meg der jeg er.
Jeg tenker på ham som en jeg går mitt
livs tur med, og som tåler mitt tempo,
selv når jeg går fryktelig sakte.
Jesus utfordrer meg til å være en
venn som viser omsorg- horisontalt,
og som åpner for mysteriet- vertikalt.
Han kaller oss med den gode nyheten: Venn.
Av Aase-Johanne Aune
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Åpnet kirkedørene
for flyktningene

SMÅNYTT

Av Hermod Bakkevoll

Fellesmøter i Lofoten
Som kjent har vi en afrikansk menighet
på Leknes i Lofoten, og vi har en forholdsvis stor Chingruppe i Svolvær.
Disse to forsamlingene har nå startet
med å besøke hverandre for å ha felles
møter. Signaler vi har fått tyder på at
denne kontakten er til gjensidig velsignelse.

Rødøy Baptistmenighet

Glede og begeistring over å kunne legge forholdene til rette for god integrering.

Som vi har skrevet om før, har Rødøy
Baptistmenighet solgt det ene av sine to
lokaler, nemlig «Eben Ezer» i
Tjongsfjord. Salgsprosessen ble god, og
det er et av menighetsbarna som har
vokst opp like ved bedehuset som har
kjøpt det. Men Rødøy Baptistmenighet
er ikke lagt ned, og i juli hadde vi vårt
tradisjonelle sommermøte på bedehuset,
ute på Storselsøya, som menigheten
fortsatt eier. I dette møtet ønsket vi velkommen et ektepar som har meldt seg
inn i menigheten. Sommermøtene på
Storselsøya samler nokså mye folk, både
av de som bor der fast, og av feriefolk.
Tradisjonen med sommermøter på
Storselsøya vil vi fortsette med.

FOTO: ROGER DAHL

Ungdomsarbeid og Alphakurs i
Hammerfest.
I september åpnet dørene i den nye
kafeen for flyktningene i Kvæfjord.
Bygda som er kjent for sitt gode
forhold til flyktninger og innvandrere fylles nå opp av folk på flukt.
Av Roger Dahl

T

iltaket er et samarbeid
mellom Kvæfjord kommune
og den lokale baptistmenigheten. En relasjon som er både nær og
god. Pastor Magnus Lund forteller til
Distrikts-Nytt at menigheten gleder
seg over å kunne åpne kirkedørene på
denne måten.
Sammen med flere av dem som nå
bor på mottaket i Kvæfjord stilte han og
menigheten opp for å tilrettelegge lokalene, slik at det blir et trivelig sted å
være.
Kvæfjord Baptistmenighet har de

senere årene blitt en flerkulturell
menigheten, og den etnisk norske delen
av menigheten er i mindretall, mens folk
fra Burma og fra Afrika er med å fylle
opp og berike både menigheten og
lokalsamfunnet.
Etter noen uker med internasjonal
kafé i baptistkirkas klubblokaler på lørdager fra kl. 16-19, ser en at det er vellykket og at behovet er tilstede.
– Dette er et tiltak for å hjelpe flyktninger å komme i kontakt med lokal
befolkningen. Det er mange flyktninger
fra Syria og Eritrea. Og er et samarbeid
med Kvæfjord kommune og andre lag
og foreninger i kommunen, sier Lund
og forteller at det nå er startet opp med
norskundervisning hver mandag ettermiddag. En har folk fra Syria og Eritrea
som underviser. Rundt 50 flyktninger
deltar.
– Det er en glede for dem å hjelpe
sine landsmenn å lære norsk, avslutter
Magnus Lund.
■

Som vi har skrevet om tidligere, skiftet
Arctickirken, altså Baptistmenigheten i
Hammerfest, lokaler i vår. Menigheten
leier nå lokaler hos Den Frie
Evangeliske Forsamling. Jeg besøkte
Hammerfest og Honningsvåg i september, og som vanlig var det begge stedene
inspirerende å være. Ekstra gledelig var
det å oppleve at det nå er kommet i gang
felleskirkelig ungdomsarbeid i Hammerfest. I høst går det også et felleskirkelig
Alphakurs, med rundt 40 deltakere.

Inspirasjonshelga i 2016
Som vi kan lese om annet sted i bladet,
blir distriktsstevnet 2016 på Rivermont i
tiden 5 – 8 mai. Stevnet kommer tidlig
på året, og vi ønsker stor oppslutning
om stevnet. Derfor har vi bestemt at
den tradisjonelle inspirasjonshelga tredje
helg i januar ikke blir arrangert i 2016.
Dermed håper vi på desto større oppslutning om stevnet i mai.
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«Minns Du Sång

Som vi skrev i forrige
nummer av DistriktsNytt, var årets
korsamling
med det Nord
Norske «Minns Du
Sången» koret på
Andenes og på
Sommarøy.

Av Hermod Bakkevoll

E

tter hvert er det flere fra forskjellige deler av landet som
deltar når koret samles. Vi har
fått noen tanker fra to av de som kom
nordover for å være med på årets samling. Svanhild Gaasvær fra Rørvik og
Arnhild Sommer fra Skien.
Neste gang «Minns Du Sången»
koret samles er på Østlandet med konserter i Halden baptistkirke 20. august
og Oslo 1. baptistkirke 21. august 2016.

En festreise i Nord-Norge
Svanhild Gaasvær skriver: «Hva får en
trønder til å kjøre 200 mil for å synge
en helg i kor på to forskjellige steder?
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Da jeg hørte «Minns du sången»
koret fra Nord Norge på Blink i fjor
sommer, tenkte jeg det ville vært herlig
å få synge i det koret engang. Tok kontakt med Knut Olaf Frikstad og dermed
fikk jeg informasjon og invitasjon til å
være med på turneen på Yttersia,
Andenes og Sommarøy, siste helga i
august.
Hele helgen var en fest. Vi kom til
Andenes på fredag ettermiddag og fikk
slappet av et par timer før øvelsene var i
gang. Ble litt betenkt første kvelden og
lurte på hvordan jeg skulle klare å lære
så mye nytt på så kort tid! Men med så
inspirerende musikalsk leder og dirigent, gikk det som en lek. At jeg fikk
være med å synge min ønskesang, «Alt

Svanhild Gaasvær. FOTO: PRIVAT

er vel», var et høydepunkt. Fantastisk
publikum, gjorde det lett å gi sitt beste.
Fikk også se ildsjelen for prosjektet,
Hermod, i sitt rette element og opplev-

gen» opplevelser
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«Minns Du Sången» koret har gitt konserter til inspirasjon og glede mange steder. Sist
på Andenes og Sommarøy, men også på Blink
– baptistenes sommerfest og landsmøte i
2014, der bildet er hentet fra.
FOTO: ROGER DAHL

og jeg deltar gjerne på neste års samling
og vil samtidig ønske koret velkommen
til Midt-Norge, kanskje i 2017?»

Arnhild Sommer Edvardsen. FOTO: PRIVAT

de nordnorsk gjestfrihet på sitt beste. At
været viste seg fra sin beste side gjorde jo
opplevelsen ekstra minneverdig.
Dette var årets høydepunkt for meg

Hjem, hjem langt mot Nord.....
Arnhild Sommer Edvardsen kom også
nordover og skriver dette: « Ja det var
det jeg følte da jeg satt meg på flyet
oppover og skulle være med på
«Minns Du Sången». Litt underlig å
reise så langt, helt fra Skien, for å
synge gamle sanger fra min barndom/ungdomstid. Men etter å ha fått
være med i koret på landsmøte i
Stavern tidligere, gav det mersmak å
fortsette i denne herlige gjengen.
Det er ikke så ofte man synger på

sanger fra fortiden, men av og til trenger vi å komme tilbake i den følelsen man
hadde da vi stod mitt opp i viktige valg
for fremtiden. Det og også ha røtter til
Harstad var nok også en pådriver for å
satse på denne lange veien oppover.
Nordlendinger er jo så utadvendt, gir
lett uttrykk for hva de mener, så etter
konserten lørdagskveld i Andenes, var
det bare ros og begeistring å få.
Dette gjør noe med deg, å vite at du
har vært med på å gi videre noe som er
av betydning. Det og også bli så godt
inkludert i koret, gir en god selvfølelse.
Sang og musikk er balsam, som bygger
opp, så jeg gleder meg til neste gang det
blir en ny anledning. En stor ros til alle
som står bak arrangementet.
■
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60 år i oppmuntringens tjenes

Ingrid Olaug Kollbotn ble takket for innsatsen som styreleder i mange år. Her med nyvalgt leder Astrid Marskar og styremedlem
Ivy-Ann Pettersen.

Baptistkvinnene i Nord-Norge feiret jubileum, og kunne glede seg
over å ha vært til hjelp og omsorg
for mange med sine oppmuntringsgaver, støtte og omsorg.
Av Ivy Ann Pettersen

P

å årets kvinnestevne ble Astrid
Marskar valgt som ny leder for
baptistkvinnene. Det var inspirerende forkynnelse og god fellesskap.

60-årsjubileum
Ingrid-Olaug Kollbotn, arrangør og
festleder for en trivelig jubileumskveld
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på Rivermont. Hun overrasket med to
gode video-intervjuer av Maj Lorentzen,
Risøyhamn og Gunnvor Jakobsen,
Andenes som har vært med siden NNBK
startet. Kjente og kjære navn ble nevnt,
gode minner, skjemt og alvor.
Aase Johanne Aune, Gatekirkas mor i
Harstad, ga en nydelig takkehilsen for
oppmuntringsgaver. En personlig oppmuntringsgave gav henne en sykkel til
nytte og gavn. Sykkelen er over 20 år
gammel, og fra Gatekirkas spede begynnelse. 17. nov. er Gatekirka i Harstad
25 år.
Kvinnestevne på Rivermont
Jubileet var lagt til kvinnestevnet i

september. Der var Linda Helen
Haukland fra Bodø taler. Hun er historiker og har blant annet utgitt vitenskapelige arbeider om Hans Nielsen
Hauge og den kvinnemobiliseringen
han startet rundt 1800-tallet.
Deltakerne på stevnet fikk et detaljert
bilde av Hans Nielsen Hauges liv og
virke for folket, kirkelivet, jordbruket og
den industrielle utviklingen i landet vårt.
Temaet for Kvinnestevnet var Guds
nåde. Hans Nielsen Hauges menneskesyn og holdning løftet det mennesket
opp og fram som møtte han, hørte og
leste hans skrifter. Ikke minst kvinnene
som reiste seg i tro på Gud og fellesskapet. Flere ble sterke pådrivere for
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Nordnorske
baptistkvinner 60 år
Mel: Vi har en tulle med øyne blå
Tekst: Aase Johanne Aune

Til jubileum vi samles nå
Mange synes at vi er små
Men vi vil hedre og spre vår glede
og sammen stå.
I seksti år har vi gått vår gang
Med kaffe, kaker, med bønn og sang
Med tente lamper, i mange kamper
vi stevner fram.
Vi minnes også de gode menn
som så at kvinner er med blant dem
som med Guds hjerte i kamp og smerte
vil vinne frem.
Noen søker en stor «profet»
Men det er noe de ikke vet
At barn og slike som sprer Guds rike
de skaper fred.
Kvinner hørte Guds gode røst
De satte ikke sitt eget først
De var tilstede, med fred og glede
og de gav trøst.
Med kaffe, kaker og deilig krem
Med åpent hjerte vi møter dem
som ler og gråter- tross livets gåter
De finner hjem.
Aase Johane Aune, som har drevet Gatekirka i 25 år takket for oppmuntringsgaver,
blant annet en sykkel, som etter 20 års tjeneste fortsatt er brukbar.

Hauges livsholdning.
May Britt Lund, Borkenes underviste ut fra Galaterbrevet om Guds
nåde at vi er kjøpt fri fra loven og
trellelivet til et liv i friheten.
Guds nåde skinte igjennom undervisninga som ble lagt fram på en
engasjerende, inspirerende og motiverende måte av begge talerne.
Veldig bra stevne ifølge deltakere på
kvinnestevnet!

Årsmøtet
Ingrid-Olaug Kollbotn gikk av som
leder av NNBK, etter åtte år i styret, derav seks år som leder. Hun

fikk overrakt blomster og gave av
nyvalgt leder Astrid Marskar og
styremedlem Ivy-Ann Pettersen.
Det nye styret består av Oddny
Norskott, Kvæfjord, Vera Wold,
Borkenes, Astrid Marskar, Grovfjord,
Ivy-Ann Pettersen, Harstad, Heidi
Myhre, Tromsø. Med Greta B.
Hansen, Aune og May Britt Lund,
Borkenes som varamedlemmer.
Neste årsmøte blir under distriktsstevnet. Nord Norske Baptistkvinner
er invitert til 100-årsmarkeringen for
Norske Baptistkvinner i Trondheim
2016. Årsmøtet vedtok og sløyfe stevnet for i stedet møte kvinnesterkt i
Trondheim.
■

Vårt motto det er å gjøre vel
og ikke tenke kun på oss selv
I tunge stunder, vi teller under
når det blir kveld.
Når vi vil gjøre som Gud har sagt
vi får tilbake det vi har tapt
Med bønn og latter vi finner skatter
som han har skapt.
Vi takker Gud for de seksti år
For all velsignelse som vi får
Vi ber om styrke i liv og yrke
hver dag som går.
Vi synger alle et høyt Hurra!
For seksti år og for det vi ga
Vi feirer kvinner med gode minner
som gjør oss glad.
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Fem fantastiske dager på leir

20. – 24. juni var det juniorleir på
Rivermont Ungdomssenter i fantastisk sommervær med team «Å
være en god venn».
Av Kirsten Aakervik

Ledere og deltakere i full gang med promenering.
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E

ddie Turpeinen hadde hovedansvaret for undervisningen.
Han knyttet bibelske forbilder
og sannheter av hva en god venn er,
inn i barnas hverdagsliv. En stor takk
til Eddie for flott undervisning.
Fjelltur, misjonsmarked, fotballturnering, hobbyaktiviteter og hoppeslott
var noen av aktivitetene som Siv Elin
Skoglund, Ingvild Miklegard og Hege
Arntsen var ansvarlig for.
Kjøkkenet med Inger, Jorunn og
Gennet i spissen sørget for nydelig mat
som fikk ungene til å trives og føle seg
ivaretatt også på dette området.
Vi fikk fem fantastiske dager sammen
med veldig mye lek og moro og selvfølgelig promenering som hører en juniorleir til.
En stor takk til alle lederne som var
med å gjennomføre årets juniorleir på
en glimrende måte. Men fremst av alt
takker vi Jesus som gir oss disse mulighetene til å dele evangeliet og fellesskap
mellom barn og voksne.
Karina Dahl Christensen og Kirsten
Aakervik var årets leirsjefer.
■

Over: Samlet til leirbål og grilling.
Alle foto: Kirsten Aakervik

Ernst Selvik tok utfordringa med å stupe
kråke.
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Flott kontaktmøte

Notiser etter kontaktmøtet på Rivermont

Årets kontaktmøte ble arrangert på
Rivermont i begynnelsen av oktober. Menighetsledere fra Andenes,
Bø, Harstad, Aune, Tromsø,
Kasfjord, Kvæfjord, Honningsvåg
og Mo i Rana deltok.

av Frank Einar Hansen

Av Frank Einar Hansen

Heidi Myhre forsetter
som nestleder i Nord Norges distrikt
av Baptistsamfunnet. Marit Bakkevoll
fortsetter som kasserer, mens ny sekretær ble Frank Einar Hansen. Odd
Nilsen ble gjenvalgt som leder på distriktets årsmøte.

E

Kontaktmøtet 2016 arrangeres 14.
og 15 oktober. Hvis byggearbeidet er
igang på Rivermont blir møtet lagt til
Tromsø

lsa og Otto Danielsen representerte Mo i Rana, og fikk
delta i et Kontaktmøte som
blant annet tok for seg de mange
utfordringene og mulighetene vi som
nordnorske baptister har.
Det ble også utvekslet mye nyttig
informasjon fra og mellom de ulike styrene, Nord Norske Baptistkvinner,
Nord Norsk Baptistungdom og distriktsstyret for Nord Norge.
Baptistsamfunnets generalsekretær
Terje Aadne deltok også, og hadde et
meget interessant foredrag med tittelen
"Til menighetens beste" og Jesus - den
store forskjellen" I etterkant var det
gruppesamtaler.

Elsa og Otto Danielsen, representerte Mo i
Rana i Kontaktmøtet. FOTO: FRANK EINAR
HANSEN

Nord Norske Baptistkvinner, som
stod som formell arrangør, håper at flest
mulig av de nordnorske baptistmenighetene er representert i neste års kontaktmøte.
■

Liten oppslutning om dugnad
Det var kun 12 personer som deltok
på sommerdugnaden på Rivermont,
og gjennomsnittsalderen var 71 år.
Det er fortsatt mye arbeid som må
gjøres på Rivermont. Blant annet skal
det skiftes tak på hyttene og montere
gatelys.
Mye utleie
Rivermont ungdomssenter har vært
mye utleid i sommer.

Dugnad på Rivermont med godt humør
Fra 9.-13. juni var det igjen en
stor «Dugnad» på Rivermont
Ungdomssenter. Mye av arbeidet
var planlagt på forhånd, slik at for
mange var det å gå rett inn i oppgaven.
Av Ernst Selvik

Vi har nå til og med saget vekk skogen hvor «Aktivitetshallen» skal være.
Nå er det bare å slippe gravefirma til og
planere terrenget før forskalling og støping av gulvarealet.
Bildet viser ikke en utslitt arbeidsgjeng, men glad og begeistret for å få
noe gjort på vårt felles ungdomssenter til
beste for nåværende og generasjoner
etter oss. Vi hadde alle et trivelig opp-

hold med masse humor og hygge og
selvfølgelig ble det tid til kaffe og noe
godt underveis.
Med til dugnaden hører også historiefortellinger og middagslaging. Arbeidsdagen var fra åtte om morgenen til åtte om
kvelden. Siste kvelden hadde vi grillmat og
bløtkake som «avskjedsfest» for denne
gangen.
■

V

askemiddel, verktøy og hageredskaper ble funnet fram, slik
at armer og bein kom i bevegelse. En av deltakerne hadde med
egen gravemaskin som ble brukt til
graving og drenering av grøfter, spesielt sør-øst for sovefløya.
Skal våre planer lykkes praktisk med
både det ene og andre, må vi begynne
med grunnarbeidet. I sovefløya ble det
vasket og støvsuget både høyt og lavt.
Sengetøyet luftet og stablet med «tellekant». Hyttene ble rengjort i alle «kroker og kriker».

Glad og fornøyd dugnadsgjeng.
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Nord Norge distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn
v/ Hermod Bakkevoll
Daniel Olaisens v. 70
8480 Andenes

Konfirmasjon på Grøtavær
For første gang på rundt 20 år
kunne vi i år feire konfirmasjon
på Grøtavær. 14 juni hadde vi en
flott konfirmasjonsgudstjeneste
for årets konfirmant Tobias
Heimtun.

Av Hermod Bakkevoll

E

tter mange måneder med forberedelser, deltok Tobias med
flere innslag i gudstjenesten,
som hadde “Den Gode Hyrde” som
tema.
Temaet var ikke tilfeldig valgt.
Tobias er nemlig svært engasjert i
familiens gårdsdrift med stort sauehold. Konfirmasjonsgudstjenesten på
Grøtavær i juni ble en inspirerende og
flott opplevelse for Tobias, for familie
og venner og for Grøtavær
Baptistmenighet.
■
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Tobias har sterke og lange “Baptistrøtter på både mor og farsiden. Her ser vi han sammen
med sin far Tor, og sin bestefar Johan Heimtun. Alle er engasjert i Grøtavær
Baptistmenighet.
FOTO KJELL ENGKROG
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