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Nord-Norge distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn

Velkommen til
Distriktsstevnet 2015
Hovedtaler: Magnar Mæland

22.-25. mai i
Sommarøy baptistkirke

Integrasjonskonsulent Siri
Løsnesløkken har besøkt Nord-Norge
og sett mange av de gode eksemplene
på vellykket integrering. Hun fortel-
ler nedenfor fra turen.

Midt mellom fjell og vinterstormer
fikk jeg møte Nord-Norge på
sitt beste. Soldagen i Tromsø ble

behørig feiret med solboller fra jeg landet
på flyplassen og til jeg dro videre med
Hurtigruta.

2. generasjon
Det var et flott møte med lederne for
Rehobot Baptistmenighet. Denne gangen var
det fokus på 2. generasjon, noe som menig-

heten er svært opptatt av. En av deres utfor-
dringer er at barna snakker norsk og trenger
søndagsskolelærere som behersker språket.
Dette er de ikke alene om, og det er flere av
migrantmenighetene i baptistsamfunnet som
ønsker hjelp til dette.

For de flerkulturelle menighetene er
det andre utfordringer. Når vi snakker om
at ungdommene trenger å finne en ny
identitet mellom to kulturer, så gjelder det
også de flerkulturelle menighetene. Det er
en balansegang mellom respekt og raushet,
tradisjoner og nytenkning. En ikke så vel-
dig enkel line å balansere på for menig-
hetsledere. Men en utrolig viktig og utfor-
drende oppgave med tanke på framtida.
Og det er jo nettopp det vi snakker om.
Det må gjøres et solid grunnarbeid for at

den neste generasjonen av flerkulturelle
barn og unge kan finne seg til rette i våre
menigheter.

Samhold
Jeg rakk denne gangen innom Lys i Nord
– Baptistkirken Sortland, Kvæfjord
Baptistmenighet og Harstad Baptist-
menighet. Alle menighetene preges av tro-
faste og engasjerte medarbeidere som vir-
kelig har stått på i årevis for å holde for-
samlingen samlet. Det har blitt gjort og
gjøres et utrolig viktig arbeid. Vi har frem-
deles en god vei å gå og trenger at vi heier
på hverandre og støtter hverandre.

Jeg vil med dette også få takke for den
store gjestfriheten. Må Gud velsigne dere
rikelig tilbake! �

Viktig integrasjonsarbeid i Nord-Norge

Integrasjonskonsulent Siri Løsnesløkken sammen med noen av innflytterne til Sortland og baptistkirken Lys i nord. FOTO: ØYSTEIN LODE.



Første farsitalende medlemmer
ønsket velkommen inn i fellesska-
pet i februar.

Av Odd Nilssen

Søndag 22. februar fikk Harstad
Baptistmenighet to nye medlem-

mer. Da ble Abdul Wahed Rawan og
Mohammad Rasol Karim Bakhsh
Noveir opptatt som medlemmer i
menigheten.

Rawan kommer fra Afganhistan
mens Mohammad opprinnelig kommer
fra Iran. Begge disse har nå fått opphold
i Norge, og ønsker å bosette seg i byen.
Både Mohammad og Rawan er aktive i
det farsitalende kristne nettverket som
vi har kontakt med i Harstadområdet.
Og i tillegg går de nå inn som medlem-
mer i Harstad Baptistmenighet. �
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Grøtavær Baptistmenighet 70 år Ny folkegruppe inn i 
flerkulturelle Harstad BaptistmenighetFredag 23. januar var det festkveld

på Klippen Grøtavær, da markerte
Grøtavær Baptistmenighet sitt 70-
årsjubileum. 

Av Odd Nilssen

Det ble en fin kveld med en stort sett
fullsatt Klippen.

Arne Mathias Kristiansen ledet fest-
kvelden og ga oss en interessant gjennom-
gang i menighetens historie. Flere av de
som var til stede ga hilsninger, mens Knut
Olaf Frikstad talte i festen. 

Bygdas eget mannskor "Kaikammerat-
ene" ga oss flott sang, det samme gjorde
Karin og Arne Mathias. Tilslutt var det

bevertning og som vanlig på fester på
Klippen var det mye godt til kaffen. �
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Oppussingen i kirka har fortsatt
også det siste året, etter at blant
annet kirkesalen fikk en fornyelse
for knapt to år siden.

Av Tore Myhre

Det har i februar måned vært
gjennomført dugnad i baptistkir-

ka i Tromsø. Kontoret i kirka er nå
tapetsert og malt. I tillegg skal begge

trappeoppgangene males.
Det er mye arbeid som skal utføres,

og det er veldig trivelig å registrere den
store dugnadsiveren hos menighetsfol-
ket. Trivelig er det også at noen av våre
venner i Rehobot-menigheten har del-
tatt på dugnad. 

Det er godt å komme sammen å kjen-
ne på gleden ved praktisk arbeide i Guds
hus. Egentlig kan det vel sies at det i
menigheten har vært en nærmest kon-

stant situasjon med dugnadsarbeid de
siste to årene, noe som skyldes utbe-
dringer etter en stor vannskade og i for-
bindelse med Tromsø brann og redning
sine omfattende krav til utbedring av de
branntekniske forholdene i kirka. �

Mye dugnadsarbeid i Baptistkirka i Tromsø
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Innkalling til Årsmøte i Nord-Norges Distrikt

Det innkalles herved til årsmøte 2015
i Nord-Norges Distrikt av Det Norske Baptistsamfunn.

Møtet avholdes i Sommarøy Baptistkirke

Lørdag 23. mai 2015 kl. 10.00

Årsmøtepapirer vil bli sendt menighetene på e-post i god tid
før årsmøtet.

Vedtektene § 5b sier at hver menighet kan sende 4 representanter for
inntil 50 medlemmer, og deretter 1 for hvert påbegynte 50.

Fullmakter for deputerte til årsmøtet sendes:

Hermod Bakkevoll
Daniel Olaisensv. 70, 8480 Andenes

Epost: hebakkev@online.no

for Nord Norges Distrikt:
Odd Nilssen
- distriktsleder

Karin og Arne Mathias gledet forsamlingen
med sang, slik de har gjort det så mange
ganger på Klippen. 

BEGGE FOTO: ODD NILSSEN

Mannskoret Kaikameratene fra Grøtavær
deltok selvfølgelig med sang da den lokale
baptistmenigheten feiret 70-årsdagen sin.

Fra venstre: Tedros Girmay fra Rehobot-
menigheten, Odd Jakobsen, Magritt Brustad,
Tore Berg og Wiggo Johansen. I tillegg til de
nevnte har også andre deltatt i dugnaden. 

FOTO: TORE MYHRE

Menighetsrådet i forbønn for de to nye med medlemmene i Harstad Baptistmenighet.



Med dette mottoet ble årets inspi-
rasjonshelg på Rivermont avviklet.
Igjen med fullsatte lokaler på
Rivermont og godt felleskap.

Av Hermod Bakkevoll

Vi fokuserte på dette temaet på
litt forskjellig måte, og blant
annet var disse punktene berørt:

Hva skaper glede, motivasjon og
fremtidstro for arbeidet i våre menighe-
ter. 
• Hvordan kan vi uansett oppmuntre

og inspirere til utvikling av tjenester
i våre menigheter, uavhengig av om
vi har ansatte medarbeidere eller
ikke. 

• Hva kan vi i våre menigheter gjøre
for å få flere medarbeidere til å ta tje-
neste i Nord-Norge 

• Hva kan vi gjøre for å stimulere unge
fra Nord-Norge med kall og utrust-
ning til tjeneste, til å utdanne seg
med sikte på å komme tilbake for å
tjenestegjøre i menigheter her i nord 

• Er det noe HLT (Høyskolen for
ledelse og teologi) kan bidra med for
å stimulere flere studenter til å velge
Nord-Norge som fremtidig område
for menighetstjeneste 

Gode innledere

Som hovedinnledere til årets tema, «Er vi
klare, sammen»? hadde vi studieveileder
Bente Sandtorp fra HLT, og studentene
Raymond Ødegaard og Tonje M. E.
Ringvold. Disse tre bidro til å belyse årets
tema på en meget inspirerende måte.

I tillegg til de tre fra HLT, hadde vi
også med oss Thomas Birkeland, ung-

domspastor i Tistedal Baptistmenighet.
Han hadde i deler av helga parallelle
samlinger med ungdommene. I tillegg
hadde vi også i deler av helga parallelle
seminarer på farsi, hvor rundt 20 delta-
kere med bakgrunn fra Iran og
Afghanistan fikk bibelundervisning på
sitt språk. Disse samlingene ble ledet av
Farshid Farokhfall. 

Er vi klare, sammen?
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Mange unge

Årets inspirasjonshelg ble spesiell på
mange måter. Det var mange deltakere
som var på inspirasjonshelg for første
gang, og ekstra inspirerende og sterkt
var det at av de rundt 90 deltakerne var
vel halvparten under 35 år. 

Vi merket gjennom hele helga en
sterk atmosfære av Gudsnærvær og

Åndelig fellesskap, og i årets inspira-
sjonshelg så vi tydelig at også vi i Nord-
Norge har et flerkulturelt Baptistfelles-
skap. Vi hadde med oss deltakere fra
seks forskjellige nasjoner. Årets inspira-
sjonshelg ble virkelig inspirerende, på
mange måter. �

SMÅNYTT
Av Hermod Bakkevoll

«Tid for Gud» turne
I tiden 24.4 til 4.5 vil Sveinung
Vaagen fra Ung baptist komme på
en Nord-Norge tur sammen med
årets Tid for Gud-arbeidere, og
muligens et par HLT-studenter i til-
legg. Dette teamet vil besøke flere
av distriktets menigheter, og vi plan-
legger nå en aktuell reiserute.

Misjonsleder Lise
Kyllingstad har besøkt
Nord-Norge
I tiden 26.2 til 2.3 har Lise
Kyllingstad besøkt menighetene
Andenes, Bø, Harstad og Grøtavær.
I tilegg til møter med misjonsfokus,
har hun også hatt samlinger med
våre konfirmanter på Andenes og på
Grøtavær.

Møteserie med Håkon
Fagervik og team
Evangelist Håkon Fagervik er jo
godt kjent for oss i Nord Norge.
Han har deltatt på flere av våre fel-
lesarrangementer opp gjennom
årene, og han har også virket med
møtekampanjer i flere av våre
menigheter. I tiden 10 – 19.4 skal
Håkon Fagervik, sammen med et
team, ha møter i Baptistkirken i
Tromsø. Møtene er en utadrettet
evangeliseringskampanje i regi av
Tromsø baptistmenighet. 

Håkon Fagervik

Studentene Raymond Ødegaard og Tonje M.E. Ringvold fra HLT var verdifulle og inspirerende nye bekjentskaper for oss. Og Bente Sandtorp, som vi tidligere har
hatt sammen med oss i mange sammenhenger i vårt distrikt, var også denne gangen til stor inspirasjon.

På distriktets årsmøte på
Rivermont i mai 2014, ble det ved-
tatt at menighetene skulle fortsette
å betale den samme menighetsan-
delen, selv om vi for tiden ikke har

noen ansatt i leirkoordinatorstil-
loingen. Dermed har vi noe mer
penger «å rutte med». Distrikts-
styret vedtok derfor på styremøtet i
høst å foreslå opprettet en stipend-

ordning til unge som vil utdanne
seg for tjeneste i vårt distrikt.
Ordningen er tenkt slik at en
menighet inngår avtale med stu-
denten som i tilfelle skal motta sti-

pendet, og etter endt utdanning
bli tilsatt i vedkommende menig-
het.
Etter at distriktets årsmøte har
endelig vedtatt ordningen, vil det

bli laget nærmere retningslinjer
om beløp, bindingstid m.v. Dette
tiltaket er en del av en strategi for
å prøve å få flere unge til tjeneste i
våre menigheter her i nord. �

Distriktet tilbyr stipendorning

Thomas Birkeland fra Tistedal Baptistmenig-
het hadde ansvaret for parallelle seminarer for
ungdommene. 

FOTO: MARIE KLEVMO BIRKELAND
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En god gammeldags juletrefest fungerer fortsatt
I flere år har Tverrkirkelig
Samarbeidsforum i Andøy arran-
gert juletrefest på Bleik. Slik også
sist jul.

Av Hermod Bakkevoll

Søndag 4. januar gikk festen av
stabelen, med glade mennesker
som fylte salen på Bleik

Sanitetshus. Festen hadde de samme
tradisjonelle innslagene som tidligere.
Tradisjonelle julesanger, både mens vi
gikk rundt juletreet og ellers.
Servering, utlodning og en liten quiz,
eller spørrekokurranse, som vi gjerne
sa før.

Slike tradisjonelle juletrefester er det
ikke så mange igjen av, hverken i Andøy

eller andre steder. Og da er det veldig
hyggelig å konstatere at slike fester fort-
satt samler folk. Festen på Bleik holder
stand, og øker faktisk i oppslutning. I år
var det også flere nye yngre som deltok.

Hva er det så som gjør at noen fort-
satt liker å delta på en slik tradisjonell
juletrefest. Det kan
være mange årsaker
til det, men jeg tror
det gode fellesskapet
betyr mye. Det er en
god opplevelse å
kjenne på felleskap,
både når vi synger de
kjente og kjære julesangene, går rundt
juletreet, og sitter rundt kaffebordene.
En liten quiz som alle ved bordet kan
bidra i, og utlodning, er i tillegg både

morsomt og spennende.
I en reklame sies det: “Det enkle er

ofte det beste”. Kanskje interessen og
oppslutningen om juletrefesten på Bleik
bekrefter det, også når det gjelder jule-
feiringen. Et enkelt opplegg basert på
tradisjonelle innslag, og de som kom-

mer trives. Vi skal fortsette med å ha
juletrefester på Bleik, også i årene som
kommer. Og kanskje er det verd å prøve
på slike fester igjen flere steder. �

statigr.am/tag/sendtnordyoutube.com/dawnnorway

twitter.com/#sendtnordfb.com/dawnnorge

Fredag 10. til lørdag 11. april 2015
Frimisjonen, Grønnegata 101, Tromsø

Nord-Norge

Jarleif Gaustad, Kay Morten Aarskog, Andreas  Nordli, 
Ommund  Rolfsen, Alan Platt, Bård Andreas Gulbrandsen, 

Øivind Augland, Håkon Fagervik, Terje Dahle, 
Leif Braathen, Magritt Brustad, 

Ingrid Lindberg,  Rune Ørnes

Pris 450,- / 600,- (ETTER 1.MARS). STUDENT 350,- Påmelding: dawnnorge.no/nord
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Gang rundt juletreet hører med, og på julefesten på Bleik var vi så mange at vi måtte fordele oss i flere omganger, for at alle som hadde lyst
kunne gå rundt juletreet. FOTO: JAN HARALD ANDERSEN

Felles sang- og 
musikkmøte på Aun

Søndag 22. februar hadde baptistme-
nighetene i Harstad-området sitt fel-
les sang- og musikkmøte på Aun. 
I tillegg til en del fra bygda hadde
mange tatt turen over fjellet til bede-
huset Betania. Musikkoret og
Ungdomskoret fra Baptistkirka i
Harstad (bildet) deltok med flott sang.
Festen ble ledet av Bård Jørgen
Kollbotn, mens Aase Johanne Aune
tale om sangens betydning for oss
mennesker, og trakk fram flere eksem-
pler fra sin barndom. 
Som vanlig på fester på Betania var
flott servering.

Av Odd Nilssen

40 år med 
janitsjarmusikk

Også i år ble julen sunget inn i
Medkila kirke slik det har vært gjort i
40 år på tredje adventssøndagen.

Første gangen var i 1974 i den gamle
baptistkirka i sentrum. I alle disse årene
har en gruppe fra Harstad Janitsjar vært
med og spilt hvert år under arr. "Vi
synger julen inn".

Å synge julen inn alle disse årene til
toner fra korpset er noe vi har satt stor
pris på sier Odd Nilssen i menigheten,
som overrakte blomster til korpsets
leder Elin Hartviksen.

Av Odd Nilssen

Menighetsbesøk 
i Honningsvåg

En av de siste helgene før jul hadde vi
i Nordkapp Baptistmenighet besøk fra
Arctic-Kirken i Hammerfest. Det
kom en liten flokk, samt at Magritt
Brustad kom fra Tromsø og preka. En
flott helg sammen!!

De tre menighetene som var repre-
sentert henger også sammen historisk,
Tromsø planta i Honningsvåg,
Honningsvåg planta i Hammerfest.

Av Tone Sæverås

«Det enkle er
ofte det beste»
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Av Hermod Bakkevoll

Fra Ørjan Johansen i Harstad
har vi fått disse bildene, som er
fra baptistenes juniorleir i

Kasfjord i 1946 eller 1947.
Johansen har skrevet på de navnene

han vet. Nå inviterer vi Distrikts-

Nytts lesere til å identifisere flere av
personene på bildet. 

Dem som kjenner igjen noen kan
sende en melding, epost eller tinge til
Hermod Bakkevoll, slik at vi får iden-
tifisert flest mulig av deltakerne på lei-
ren. �

Tiden går, minnene består

Fem jenter. Fra venstre: Mary Sørensen
(tanta til Bjørn Hall-Hofsø), Edith Nilsen
(min tante), Martha Nilsen (mamma),
Dagrun Norman (? - fra Kanebogen) og
Kari Steen. 

I bakre rekke står en ukjent jente til ven-
stre. I midten Gunvor Eriksen og til høyre
Lalla Karlsen. Foran sitter Irma Stornes
(Kristiansen).

Stor gruppe. I jenterekka er det først fire ukjente før Martha Nilsen (mamma, i rutete
skjørt med skulderstropper). Så nok en ukjent, Gerd Torbergsen (?), Ellinor (Lalla) Karlsen,
Jorid (Dokka) Strokkenes og Irma Stornes. I gutterekka sitter fra venstre Eivind Evensen
og Bastian Antonsen. De øvrige er ukjente.


