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Nord-Norge distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn

Velkommen til
Kvinnestevnet

3.-6. september 2015 på Rivermont
Tema: Guds nåde
60-årsjubileum

Forkynnelse av Linda Helén Haukland

Det er fortsatt stor interesse for å
videreføre vårt nordnorske “Minns
Du Sången” kor. Stadig nye sang-
ere, og også noen musikere, deltar.
Årets konserter blir en liten “yttersi-
da” turne i august. I Andenes kirke
lørdag 22, og i baptistkirka på
Sommarøy søndag 23 august. Merk
dere datoene, og planlegg for å
komme på konsert.

Nye «Minns 
Du Sången»
konserter 
i august
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Arctickirka på plass i nye lokaler
Baptistene i Hammerfest har nylig
flyttet inn i Frie Venner sitt lokale
rett utenfor Hammerfest sentrum.

Av Hermod Bakkevoll

Som vi har skrevet om tidligere, ble leie-
avtalen Arctickirka i Hammerfest

hadde med Adventkirken sagt opp for en
tid tilbake.

Menigheten har gjennom noen måne-
der vurdert flere alternativer for ny lokali-
sering av menighetens virksomhet. Det er
nå inngått avtale med Frie Evangeliske
Forsamling om bruk av deres kirke,
Filadelfia. Filadelfia ligger i bydelen
Fuglenes, cirka to kilometer fra
Hammerfest sentrum. 

I tillegg til Filadelfia skal også sannsyn-
ligvis frivillighetssentralens lokaler benyt-
tes til noe av menighetens virksomhet.
Menigheten er godt fornøyd med de loka-
liseringsløsningene som på denne måten
kom på plass. �
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Søndag 10. mai ble det markert
avslutning på Bibelkurs for ung-
dom i Medkila Kirke i Harstad.

Av Odd Nilssen

Siden i oktober har åtte av menigheten
ungdommer en lørdag i måneden gått

på bibelkurs i menigheten. Det har vært

undervist i seks ulike tema som; Bibelen
– Gudsord, Å være Jesu disippel,
Nådegaver, Gudsrelasjon, Hvem er Jesus
og Dåp og Nattverd.

I tillegg til menighetsrådets medlem-
mer har Hermod Bakkevoll og barne- og
ungdomsleder Lah May Htoo Chit stått
for undervisningen. �

Bibelkurs for ungdom i Harstad

Pastor Ola Melkeråen taler under Arctickirkens første møte i Filadelfia, 11. april. 
FOTO: TERJE JOHANSEN

Følgende ungdommer har deltatt: Hser Mu Lar Taw Thein, Say Do Moo Nyo, Ne Ne Win
Kyar, Eh Soe Moo Jaya, Eh Da Da Moo Jaya, Hsa Wah Shee Feler, Boh Mi Baw Feler. Doi
Tial Ngun var syk og ikke med på avslutningen. FOTO: ODD NILSSEN

Ruth Myrrh, som i disse
dager avslutter sine studier
ved HLT, har tatt imot kall
som ungdomspastor i
Harstad.

Ruth avløser Lah May Htoo
Chit, som avslutter sin tjeneste
i Harstad nå i sommer. En del
av oss ble kjent med Ruth da
hun tidligere i vår var på tur i
Harstad, Ballangen og
Vesterålen. 

Vi gleder oss til å samarbei-
de med Ruth, både om oppga-
ver i Harstad, og i vårt fellesar-
beid i distriktet. I neste num-
mer av Distrikts-Nytt vil vi gi
en nærmere presentasjon av
Ruth.

Av Hermod Bakkevoll

Ny ungdomspastor
i Harstad



I vel en uke i slutten av april var
de tre “Tid for Gud” arbeiderne
som nå er i tjeneste, to studenter
ved Høyskolen for Ledelse og
Teologi (HLT), samt to av gut-
tene fra “Balsfjordteamet” på en
rundreise i en del av vårt dis-
trikt.

Av Hermod Bakkevoll

“Tid for Gud” arbeiderne er Robertas
Alexandravicius som arbeider i Bergen
Baptistmenighet, Elise Bekkelund som
arbeider i Bykirka på Lillehammer, og

Simen Andersen som arbeider i Skien
Baptistmenighet og i ung-baptist. 

De to HLT studentene var Ruth
Myrrh og Charity Hser, og fra
Balsfjord kom Michael Østenstad og
Jon Viktor Lilienberg. Teamet var
med på ganske mange forskjellige ting
i løpet av disse dagene. 

Til velsignelse
I Harstad var det bibelstudiekveld,
ungdomsklubb, konfirmasjonsunder-
visning, gudstjeneste i Medkila kirke,
og møte i den farsitalende gruppen. I
Ballangen var det stor familiefest, i Bø
kveldsmøte og på Andenes konfirma-
sjonsundervisning og fellesskapskveld.

Det var veldig inspirerende å ha
disse sju ungdommene på besøk, og vi
setter stor pris på unge mennesker
som er så positive og fleksible i for-
hold til forskjellige oppgaver rundt i
menighetene. Ungdommene deltok
med vitnesbyrd, forkynnelse, under-
visning og sang. De var til stor velsig-
nelse.  

Ung i tjeneste
Som vi også har fokusert på tidligere,
er det viktig for oss her i vårt distrikt å
ha kontakt med unge som er i tjeneste,
eller som kanskje tenker seg ut i tje-
neste i menighet eller fellesarbeid.
Derfor er det også gledelig å fortelle at
en av teamdeltakerne, Ruth Myrrh, fra
høsten av starter som ungdomspastor i

Harstad Baptistmenighet. 
Vi takker ungdommene for at dere

kom og var med oss på denne måten,
og vi takker også Sveinung Vaagen i
Ung baptist, som planla og tilrettela
for denne turneen. �
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Tid for Gud turne i Nord-Norge
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markedsmateriell, 

Elise, Charity og Ruth i Nord-Norsk aprilna-
tur

Robertas med engasjert forkynnelse på møtet i
Medkila kirke.

Simen deler fra Bibelen på møtet i Medkila
Kirke

Michael og Jon Viktor synger og spiller på
møtet i Medkila kirke. 

ALLE FOTOS: ELISE BEKKELUND



Årets distriktstevne ble også en
bekreftelse på gleden og velsig-
nelsen ved å komme sammen.
Magnar Mæland var hovedtaler og
menigheten på Sommarøy var et
godt vertskap.

Av Hermod Bakkevoll

Det hender at baptister fra
andre deler av landet spør
meg om hvor lenge vi skal

holde på tradisjonen med distriktstev-
net i Nord-Norge. Det er jo ikke godt
å vite hva man skal svare på slike
spørsmål, men så langt kan vi vel slå
fast at vi ikke har noen gode grunner
for å slutte med stevner i Nord-
Norge.

For også årets distriktstevne ble en
bekreftelse på gleden og velsignelsen
det er ved å komme sammen til stevne.
Et flott tilrettelagt arrangement fra
menigheten på Sommarøy sin side, fine
møter med god forkynnelse, variert og
god sang og musikk. 

Program for barna og de unge, posi-
tive og fremtidsrettede årsmøter, og
flott fellesskap mellom mennesker som
setter pris på å være sammen på dis-
triktsstevne.

Magnar Mæland var hovedtaler
Magnar Mæland var hovedtaler på

stevnet i år. For oss alle ble det som
forventet et gledelig gjensyn med
Magnar. Både fra sin tid som pastor i
Andenes menighet, og fra sin tid som

daglig leder i Ung baptist, og som
generalsekretær, har Magnar sterke
bånd til oss i Nord-Norge. 

Gjennom fem prekener delte
Magnar en sterk og tankevekkende for-
kynnelse med oss om tro. I hovedsak tok
han utgangspunkt i trosheltene som er
beskrevet i Hebreerbrevet.

Sangen og musikken i møtene ble
ledet av lovsangsgruppa i menigheten på
Sommarøy. Lovsangs- og bønnetimene
på morgensamlingene ble ledet av
Kirsten og Dan Aakervik, Rita og Tore
Berg, Leif Vollan og Eddie Turpeinen. 

Både på kveldsmøtene og på mor-
gensamlingene ble vi tatt med i sanger
som det var godt å synge med i. En fin

Distriktstevnet på Sommarøy:

Inspirerende, utfordrende og tankevekkende
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Hovedtaler på årets distriktstevne var
Magnar Mæland.



Distriktstevnet på Sommarøy:

Inspirerende, utfordrende og tankevekkende

5

DN

blanding av velkjente og litt nyere sang-
er. Også i kafeen etter kveldsmøtene var
det sanginnslag.

Barne- og ungdomsprogrammet
Denne gangen var det ikke så mange
ungdommer som deltok på stevnet.
Men de ungdommene som var der
fant selv frem til fint fellesskap og fine
aktiviteter med hverandre.

Men der var en del barn på stevnet,
og disse hadde et eget, og veldig flott
program, ledet av Johnny Løseth med
medhjelpere. Når Johnny Løseth tar
med seg barna på overraskende og enga-
sjerende forkynnelse i møtene, er det til

like stor glede og velsignelse for oss mer
voksne, som det er for barna. Takk
Johnny, for at du tar oss alle med på den
måten du gjør.

Årsmøtet i distriktet
I tillegg til vanlige årsmøtesaker var
det i dette årsmøtet to saker som fikk
litt ekstra oppmerksomhet. Som vi har
skrevet om tidligere, har distriktstyret
foreslått å opprette en stipendordning
som tilbys ungdom som vil utdanne
seg for tjeneste i en Nordnorsk bap-
tistmenighet. 

Denne ordningen ble i dette årsmøtet
diskutert, og det er gjort vedtak om å
opprette ordningen, samt retningslinjer
for slik ordning. Se egen sak på disse ret-
ningslinjene. Så ble det også samtale
rundt muligheten for å arrangere
Baptistsamfunnets landsmøte i 2017
sammen med distriktstevnet i Nord-
Norge det året. Men etter en god sam-
tale ble konklusjonen at vi i Nord-
Norge går inn for at landsmøtet arran-
geres sammen med BLINK på Stavern
også i 2017.

Sommarøy har lange tradisjoner som
“Baptistøy”. På øya ligger en levende og aktiv
menighet med mer enn 120-års historie, også
som arrangør for mange distriktstevner opp
gjennom disse årene. Baptistkirken, som ble
bygget på begynnelsen av åttitallet ses omtrent
midt i bildet. Kirka er bygget på samme tomt
som menighetens første forsamlingshus stod
på.

En tankefull og lyttende årsmøteforsamling i
NNBUs årsmøte, snart klar til å vedta
utbygging på Rivermont.

�
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Det Norske Baptistsamfunn, Nord-Norges Distrikt
oppretter pr. 1.8.2015 en stipendordning. Stipend til-
bys, etter følgende retningslinjer, til ungdom som
utdanner seg med avtale om tjeneste i en nordnorsk
baptistmenighet.

1. Ved studiestart, eventuelt underveis i studiet, inngås
det avtale mellom vedkommende student og en
nordnorsk baptistmenighet. Avtalens intensjon er
tjeneste i vedkommende menighet etter endt utdan-
ning.

2. Stipendet utgjør kr. 10.000,- pr semester under
utdanningen.  Maksimalt kr. 60.000,-, altså maksi-
malt tilsvarende et studieløp på 3 år.

3. Stipendet utbetales (etter fullført studieløp) ved
avslutning av hvert semester.

4. Stipendet kan tilbys studenter ved både HLT og
andre relevante utdanningsinstitusjoner.

5. En forutsetning for utbetaling av stipend er en tje-
nestetid i den aktuelle menigheten på minst to år.
Dersom tjenesten avsluttes før to år er gått, tilbake-

betales en forholdsvis del av stipendet. Dersom stu-
denten av noen grunn skulle velge å avbryte avtalen,
underveis i studieløpet, eller før tjenesten i den
aktuelle menigheten skulle ha startet, gjøres utbe-
talt stipendbeløp om til lån. Det avtales i slike tilfel-
ler tilbakebetalingsplan med vedkommende stu-
dent.

Før det inngås avtale med aktuell student, kan den
aktuelle menigheten få veiledningshjelp fra Det Norske
Baptistsamfunn. Slik veiledning kan ta sikte på vurdering
av generell egnethet for menighetstjeneste, og egnethet i
den aktuelle menigheten, og lokalsamfunnet menigheten
virker i.

Det forutsettes at den aktuelle menigheten holder tett
kontakt med studenten det er inngått avtale med. Det er
ønskelig at menigheten tilbyr praksisopphold m.v, i
menigheten, og også bidrar med reisestøtte til og fra
menigheten i studietiden.

Stipendordningen, slik som omtalt her, ble vedtatt i
årsmøtet i Nord-Norges Distrikt av Det Norske
Baptistsamfunn. 23.5.2015 �

Retningslinjer for stipendordning 
i Det Norske Baptistsamfunn, Nord-Norges Distrikt

Årsmøtet i NNBU
I tillegg til vanlige årsmøtesaker var
det i dette årsmøtet stort fokus på
utbyggingsplanene på Rivermont. Og
nå kunne vi endelig fatte vedtak som
gjør at vi kommer i gang med en utvi-
delse.

Det ble vedtatt å bygge en aktivitets-
og møtehall, samt ombygging og utbyg-
ging av spisesalen. Vedtaket ble i tråd
med forslaget som et bredt sammensatt
utvalg utarbeidet på et møte i Tromsø i
mars, la frem. Det ble også vedtatt en
låneramme på kr. 4 mill. til disse to byg-
getrinnene. 

Det kjennes godt at vi nå endelig er i

gang med en utvidelse etter mange år
med forberedelser. Og straks årsmøtet
var avsluttet kunne vi høre signaler som
tyder på at givertjenesten til Rivermont
nå vil øke merkbart. Flere av menighe-
tene i distriktet har allerede gjort vedtak
om økt støtte til Rivermont når utbyg-
gingen kommer i gang.

Vi gleder oss til neste stevne
Neste års distriktstevne i Nord-Norge
skal etter planen være på Rivermont i
tiden 4. – 7. mai 2016. Vi gleder oss
allerede til å komme sammen til dis-
triktstevne igjen. �

Presidiet under Distriktets årsmøte. Fra ven-
stre: Leif Vollan, Heidi Myhre, Tore Myhre
og Unni Hansen. 

Nederst t.v.: Johnny “the Fisherman” Løseth
hadde ansvar for et innholdsrikt og engasje-
rende barneprogram under stevnet.

Nederst t.h.: Sangen i møtene under stevnet
ble ledet av Sommarøy Baptistmenighets
egen lovsangsgruppe. Fra venstre: Sverre
Voll, gitar (delvis skjult). Stefan Voll, rytme-
instrumenter. Kjell Ove Hveding, piano.
Johnny Løseth, bass. Milla Turpeinen, sang.
Britt Janne Hveding, sang, og Ann Elin
Voll, sang. ALLE FOTO: ODD NILSSEN
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Mange av Distrikts-Nytts lesere
kjenner Reza Habibi. Reza kom
fra Afghanistan til Norge som
asylsøker i 2011. 

Av Hermod Bakkevoll

Frem til begynnelsen av april i år
har han vært gjennom alle de
rundene som det er mulig å gå

for å få innvilget søknad om opphold i
Norge. Men dessverre, onsdag 15.
april ble han arrestert utenfor asyl-
mottaket på Bardufoss, der han bodde
etter midten av mars. 

Både underveis i hans prosess, og
også nå på slutten, hadde en del av oss
gode kontakter som gjorde at vi fikk
hjulpet Reza på alle de måtene som det
var mulig å få til. Men dessverre, vår
innsats førte ikke frem, og 4. mai ble
Reza deportert til Afghanistan.

Ganske kort tid etter at Reza kom til
Norge ble han en kristen, og mange av
oss har fått følge Rezas utvikling i hans
kristenliv, og i sitt engasjement i flere
sammenhenger. Reza har blant annet
vært en kjær og trofast medarbeider på
kjøkkenet på Rivermont på de fleste
arrangementer de tre siste årene. 

I Harstadområdet er det som kjent en
gruppe kristne iranere og afghanere. I
denne gruppen har jeg flere ganger fått
ha bibelundervisning, både til enkeltper-
soner og til hele gruppen. Siden Reza
etter hvert hadde en dyp og grunnleg-
gende bibelforståelse, var han ved slike
anledninger en svært god tolk, som jeg
ofte benyttet.

Afghanistan er et land der det er far-
lig å leve som kristen. Dette erkjennes av
våre myndigheter. Men Reza ble ikke
trodd på at han var en ekte kristen. For

oss som kjenner Reza er dette uforståe-
lig. Men dessverre, våre myndigheter
har begrenset kunnskap og forståelse av
hva det vil si å være en kristen, og de
respekterer heller ikke informasjon og
bekreftelser om dette fra kristne ledere i
Norge. 

Dette er en problematikk som er
kjent og opplevd i alle kirkesamfunn i
Norge i dag. I Rezas asylprosess ble
denne problematikken særlig stekt gjel-
dende.

Reza er nå i Kabul. Han lever i frykt
og usikkerhet, og vet ikke hva fremtiden
bringer. Noen av oss har kontakt med
ham, og vi jobber med å finne andre
kristne i Afganistan, fortrinnsvis i Kabul,
som vi kan sette Reza i kontakt med. Det
vi alle kan gjøre, er å huske på Reza
ibønn. �
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Vår Afghanske venn 
Reza Habibi er nå i Kabul

SMÅNYTT
Av Hermod Bakkevoll

Lighthouse-menigheten
har fått nytt lokale
Også vår menighet i Sandnessjøen,
Lighthouse, har denne våren skiftet
lokale. Menigheten leide tidligere
rom på en skole i Sandnessjøen,
Alstadhaug kommune. Men menig-
heten har nå fått tilgang til fritt bruk
av et forsamlingslokale i nabokom-
munen Leirfjord. Det er også i
Leirfjord at menighetens ledere,
Noatien og Judith Appolinaire bor.

Møteserie med Håkon
Fagervik og team
Som vi skrev i forrige nummer av
bladet, skulle evangelist Håkon
Fagervik og et team fra bibelskolen i
Levanger ha en lengre møteserie i
baptistkirka i Tromsø i april.

Dette ble en svært viktig uke for
menigheten. Mange kom til
møtene, og flere nye kontakter er
opprettet.

Vi har igjen en økonomisk
utfordring
Nå leser vi Distrikts-Nytt nr. 2 i
2015. Vi håper du fortsatt liker bla-
det. Denne gangen inneholder bladet
mye forskjellig. Vi skriver om både
gode og vanskelige ting som har
hendt, og vi skriver om spennende
begivenheter som skal komme.

Vi får mange positive tilbakemel-
dinger på bladet, og fortsatt en del
nye abonnenter. Vi vil gjerne ha
flere abonnenter, Så send gjerne inn
navn og adresse på kontakter dere
synes skal få bladet tilsendt.

Men dessverre ble det i 2014
igjen underskudd for bladet vårt, og
vi må sammen trå til for å rette opp
økonomien nå i 2015. Vi håper der-
for at mange av dere benytter giro-
en som ligger ved dette bladet til å
betale en frivillig kontingent. Vi
ønsker fortsatt å sende bladet til alle
som ønsker å få det tilsendt, og vi
ønsker at kontingenten fortsatt skal
være frivillig.  Tusen takk til dere
alle, for både tidligere bidrag, og
fortsatt innbetaling.

Reza ble 4. mai sendt til Kabul i Afganistan.
Han lever i frykt og usikkerhet, og vet ikke
hva fremtiden bringer.

FOTO: ELDFRID MARIE KLEPSVIK
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Nord Norske Baptistkvinner
Leder: Ingrid Olaug Kollbotn, 
tlf. 472 63 721

Det er tema på det tradisjonsrike
kvinnestevnet på Rivermont 3.-6.
september. I tillegg til årsmøte
med inspirerende stevnedager vil
baptistkvinnene i år feire 60-års-
jubileum

Av Roger Dahl

Hovedtaler på årets stevne er
Linda Helén Haukland,
som er historiker, og til

daglig er stipendiat ved Universitetet
i Nordland.

Hun bor i Bodø, er gift med Anders
og sammen har de tre barn. Linda har
vært med siden starten i JesusKvinner
og er redaktør av medlemsbladet JK.

Hun har utgitt vitenskapelige arbeider
om Hans Nielsen Hauge og den kvin-
nemobiliseringen han startet rundt
1800. Linda er også forfatter av boka
«Hverdagslys. Andakter fra kjøkke-
net.»

Kjernen i hennes forkynnelse er at
Jesus inviterer oss til et vennskap hvor
vi kan komme som vi er, men aldri for-
bli uberørt.

Les mer om stevnet, der også May-
Britt Lund fra Kvæfjord er taler og de
nordnorske baptistkvinnene skal mar-
kere sitt 60-årsjubileum på.

http://www.baptist.no/wp-
content/uploads/2015/05/Kvinneste
vne-2015.pdf �

Guds nåde


