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Drømmen snart realisert

Velkommen på
Påskeleir 2019
på Rivermont Ungdomssenter i
Kasfjord utenfor Harstad.
Leiren er for deg som er begynt i 8.
klasse og oppover
Leirstedet eies av Baptist Nord, som
også er arrangør av leiren.
På leiren vil du få undervisning, delta
i lovsang, aktiviteter ute og inne, alpinbakke, og masse kule folk å bli venn
med.
Deltakeravgift: kr 1.100,- og kr 800,for søsken.
Hovedleder for leiren er Agnete
Haraune Amundsen
Påmelding er åpen på checkin.no:
Påskeleir Rivermont.

Ombyggingen av peisestua og spisesalen åpner for nye bruksmuligheter – og langt bedre plass på Rivermont.

Det som mange mente ikke lot seg
gjøre blir nå gjort. Endelig kan brukerne av Rivermont se frem til bedre
plass og gode løsninger.

U

tbyggingen av spisesalen på
Rivermont gjør at det nye disponible arealet, inkludert peisestua,
overflødiggjør fremtidig leie av møtetelt..
Da primus motor for Rivermont, Ernst
Selvik, presenterte planene, kunne han samtidig melde at Harstad kommune har gitt
byggetillatelse, samt at bankforbindelsen har
godkjent forslaget til finansiering.
Det er firma Rognerud as som skal foreta
utbyggingen, og det er nå sluttforhandlinger
om prisen.
Prosjektet har en kostnadsramme på 3,8
millioner. Det skal lånes 2 millioner. I tillegg
skal en bruke en million, som allerede er

skaffet tilveie av blant annet Rivermonts
venner..
Utover dette satses det på å samle inn
800000 kroner, sier Selvik til Distriktsnytt.
- Det har tidligere vært etterlyst handicaptoalett. Blir det med i dette prosjektet?
- Ja, sier Selvik, som også opplyser at det
gamle brannvarslingsanlegget må skiftes, og
flere sikringstiltak mot brann må gjennomføres. Men alt dette er med i nevnte kostnadsramme.
Som en konsekvens av utbyggingen blir
en del av arrangementene som har vært på
Rivermont flyttet.
Det gjelder blant annet årets
Kvinneweekend, Høsttreff og Kontaktmøtet.
Hvor disse blir arrangert kan du lese annet
sted i bladet.
Det eneste arrangementet som “skjermes”
er juniorleiren i juni
■

Agnete
Haraune
Amundsen
håper mange
blir med på
årets påskeleir.

Distriktsnytt oppfordrer
Da nåværende Rivermont skulle bygges
var det en enestående aktivitet i de nordnorske baptistmenighetene. Hensikten var
å bidra til innsamlingen som skulle realisere bygget.
Nå utfordres vi igjen til innsats.
Menigheter, kvinneforeninger, syforeninger,
barne-og ungdomsklubber og enkeltpersoner
oppfordres til innsats. Husker du de gode
gamle Rivermontkveldene i menighetene?
Lørdagskafe, Rivermontbasarer, ofring i
gudstjenestene, innmelding i Rivermonts
Venner?
Distriktsnytt oppfordrer alle – både store
og små – til innsats – hver på sitt hjemsted!
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Kjære venner i nord. Det er nå lenge siden jeg bodde i landsdelen,
men Nord-Norge vil alltid ha en stor plass i hjertet mitt. Nå er jeg så
heldig å få tjene som pastor på mitt hjemsted i Ålgård
Baptistmenighet. Her i menigheten taler vi ofte i serier. Dette halvåret
fokuserer vi på profetene i Det Gamle Testamentet. Det har så langt
også vært en spennende reise for meg.

«Profeten Haggai
og oss»

P

rofetene kan sammenlignes med
Vi blir minnet om at Gud taler til oss
en løk. De har mange lag. De taler som tror, på mange måter og igjen og
ord fra Gud inn i sin samtid, de igjen. Haggai viser oss at ikke all tjeneste
taler om noe som skal komme i framti- trenger å være langsiktig for å ha betydden og de taler til oss idag når vi leser ning. Han minner oss om viktigheten av å
Bibelen fordi Bibelen er Guds ord til oss prioritere rett, både som enkeltpersoner,
gjennom alle tider.
familier, menigheter og kirkesamfunn. Det
En profet få av oss har noe nært forhold er ikke etter Guds vilje å bruke all innsats
til er profeten Haggai. Han minner litt om og alle ressurser på seg selv, og det er ikke
både rogalendingen og nordlendingen. rett å utsette å gjøre det som er rett og
Han er den praktiske blant profetene, han godt.
bruker ikke så
Lederskap er allmange ord og er
tid viktig, noen må
opptatt av å få ting
gå foran og noen
gjort.
må begynne, så vil
Haggai virker i
andre følge etter.
Israel etter at de har
Når Gud vil at noe
fått komme tilbake
skal skje taler han
igjen fra fangenskaofte til tankene
pet i Jerusalem, ca år
våre. Derfor må vi
520 f.Kr. Landet ligheller ikke la redseger i ruiner og alle
len for alt som kan
har nok med seg og
gå galt styre oss, og
sitt, med å bygge hus
vi
må
unngå
og brødfø familiene.
sammenlignelsens
De hadde ikke så
forbannelse.
mye ressurser, og de
Jeg har mange
hadde i stor grad nok
gode minner både
med å få hverdagen
fra tiden vi bodde
Magnar Mæland
til å gå rundt.
på Andenes og fra
Tempelet er ødelagt, selv om Gud har alle mine besøk i landsdelen. Nord-Norge
befalt at det skal bygges opp igjen. Haggai er ikke Rogaland, men Gud er den samme
virker som profet i bare noen få måneder. uansett hvor vi bor. Vi som tror er Guds
Han oppfordrer folket til å fortsette tem- folk, og Gud vil at vi til enhver tid skal tro
pelbyggingen. Folket hører på profeten, på han og tjene han med de ressursene vi
prioriter anderledes, og i løpet av 4 år ble har, så vil han velsigne. De fleste av oss
det fullført slik vi kan lese om i Esra og har fine hus og hjem. La oss derfor raust gi
Nehemjas bok.
tilbake til Gud, når vi er blitt så rikt velHaggais bok be-ståar av bare 2 kapitler, signet. Framtiden er alltid spennende hvis
så les dem gjerne. For meg ble boken en vi er opptatt av å høre og gjøre hva Ånden
påminnelse om flere ting, og det vil jeg sier til menigheten.
også gjerne dele med deg.
■
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Et spørsmål som
må besvares
Det er gledelig å legge merke til
at flertallet av de som idag har
ansvar i menighetene, er personer
som ha vokst opp og vært vant til
å ta ansvar fra unge år.
Samtidig er det trist at så mange
av de som har vokst opp i våre
menigheter, i dag ikke lever et
aktivt kristenliv. “Lær den unge den
vei han skal gå”.
Er det noe menighetene har sviktet med på dette planet? Det skulle
vi gjerne vite mer om.
Spørsmålet ble luftet i årsmeldingen for Baptist Nord, og er et
spørsmål vi ikke må ta lett på.
Men hvordan skal en finne frem
til hva som skal gjøres? Her finnes
ingen “kvikkfiks”.
Det er mange ting som kan være
årsaken.
Når styret i Baptist Nord påpeker utviklingen, så er det et reelt
ønske om at alle “skal bli med”
Dette er en sak som bør bli tema
i en av våre kommende fellessamlinger.
Spørsmålet er for alvorlig til
ikke å bli behandlet.
Kanskje tema på høstens
Kontaktmøte?

Støtt
Distriktsnytt!
med din gave!
Bruk vedlagte giro.
Tusen takk!
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Dåp og fremtidstro i Honningsvåg
Vi har hatt en spennende tid her i høst. I hele oktober og november har vi hatt besøk av en
evangelist, Åse-Rebekka Blomsø. Hun er opprinnelig fra Aglapsvik nord for Finnsnes, men
har bodd mange år i Bergen. Åse har et sterkt vitnesbyrd om hvordan Gud møtte henne da
hun var i ferd med å ta sitt eget liv, og hvordan Gud har reist henne opp fra et liv fylt av
angst og depresjon.
her, og oss som har gått med Jesus en
god stund. Guds nærvær preget samlingene som kunne vare opp mot tre timer.
Flere ganger var det som om vi ikke
ønsket å gå fordi det var så godt å bare
være der.
Søndag 25 november fikk vi gleden av
å feire at Vidar Olsen lot seg døpe etter å
ha kommet til tro på Jesus tidligere i høst.
Han har blitt en av de faste på
Gudstjenestene på Betania, og sier selv at

han har fått en ny familie i menigheten.
Dette ble en festdag, og vi er takknemlige
til Gud for Hans gjerninger den siste tiden.
Takk også til Åse-Rebekka som har gitt
seg til menigheten og Honningsvåg i to
måneder. Vi opplever at arbeidet har skutt
fart, og ser med spenning på tiden som
kommer.
Med ønske om Guds velsignelse til alle
leserne fra oss her lengst nord.
■

Åse-Rebekka Blomsø inspirerte i
Honningsvåg.

Av Tone Sæverås

N

å reiser hun rundt og forkynner
evangeliet. Åse har Gatekirken
med seg, og står ute for å få kontakt med kirkefremmede (se bildet hun
holder opp). Grunnet årstidens værforhold satt hun på butikkene her i
Honningsvåg med stand i stedet for å slå
opp Gatekirka ute. Hun besøkte folk hun
fikk kontakt med, inviterte folk inn i
kirka, og brukte mye tid i bønn. Blant
annet inviterte hun til Bibel og bønn
hver ukedag disse ukene hun var her, og
der kom det godt med folk. Alt fra ufrelste, de som ble frelst den tiden hun var

Vidar Olsen ble døpt i november og opplever menigheten som en ny familie.
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Det meldes om «stinn brakke»
les 12-14. april for trivelige dager med program for store og små.
Viggo Klausen, som var “leirprest” for to år siden, vil også
delta i år.
Han har sin bakgrunn fra Misjonsforbundet..
Det flotte med disse leirene er at deltagerne kommer fra forskjellige menighetssammenhenger –
Det blir programtilbud for alle aldersgrupper, med finale på
■
palmesøndag.

Viggo Klausen var en fremragende “leirprest” som engasjerte både
liten og stor i 2016. Det samme vil nok skje i år.

F

ølges tradisjonen for årets familieleir på Rivermont blir
det “stinn brakke”. Familieleiren har utviklet seg til å ble
en samling som har fått påmeldinger lenge før program og
invitasjon har vært klart.
Leiren var fakstisk fullbooket kun 4 dager etter at påmeldingen åpnet. Nå er det venteliste – i tilfelle noen melder avbud.
Det betyr at barn og voksne – som har sikret seg plass - sam-

Påskens budskap ble presentert på forskjellige måter.

Det blir juniorleir
Baptist Nords barnearbeid, og er for mange av barna årets
høydepunkt.
- Når du skal skrive om leiren, så ber jeg om at du presiserer
mitt personlige ønske, sier Aakervik. –Det vil være fantastisk
hvis vi kunne få flere godt voksne menn med som ledere. De vil
være viktig for gjennomføringen av leiren. Slike pappafigurer er
■
flott å ha med.

Juniorleir er fest, glede og leirbål. Her ser vi Aud Hansen og Ruth
Myhhr, som begge har vært aktive ledere på juniorleiren.

F

or de som har vært usikker: Juniorleiren arrangeres på
Rivermont 22.-26. juni. Leirsjef blir Kirsten Aakervik,
som er i full gang med planleggingen. Det skal være aktivitetsledere, leirprester, vakter, kokker og aktivitetsledere,
m.m., og Aakervik er optimistisk. Leiren er en viktig del av
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Eirik Krane var en av de mennene som tok ansvar på leiren i 2017.
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Marith takker av
H

un ble valgt inn i baptistenes distriktsstyre i 2004. I 2006 ble hun
valgt til kasserer for distriktskassa.
Når Marith nå har fått avløsning fra
denne oppgaven får hun enda bedre tid til
oppgavene i Nordkapp baptistmenighet.
Der er hun med i menighetsledelsen, og
har blant annet ansvaret for menighetsregnskapet og for “bygget” Betania.

Marith Bakkevoll har ivaretatt kassererfunksjonen helt siden 2006.

Hun har en liten stilling som hjelpepleier i kommunens eldreomsorg, men
jobber hovedsaklig som Hovedtillitsvalgt
for Fagforbundet i Nordkapp kommune.
Der representerer hun cirka 180 medlemmer, fordelt på mange forskjellige yrker
og arbeidsplasser i kommunen.
Distriktsnytt har i alle år hatt god hjelp
fra Marith, når det gjelder oversikter vedrørende innbetalte “bladpenger”.
Vi takker Marith for innsatsen, og
ønsker lykke til og Guds rike velsignelse i
de oppgavene hun nå står i.
■

Følgende baptistmenigheter
finnes i Nord Norge:
Andenes, Arctickirken, Hammerfest,
Aune, Ballangen/Narvik, Bø, Grøtavær,
Harstad, Kasfjord, Kvæfjord, Lofoten,
Lighthouse Sandnessjøen, Lys i Nord,
Sortland, Mo i Rana, Honningsvåg,
Rehobot, Tromsø, Rødøy, Sommarøy,
Tromsø og Åse.
Ingen av disse har pastorer i full stilling.’
Andenes har Hermod Bakkevoll i 15
%. Han er også i en 20 %-stilling som distriktsarbeider.
Ruth Myrrh er i 50 % stilling som
barne- og ungdomsleder i Harstad.
Tone Sæverås har 20 % stilling i
Nordkapp baptistmenighet, Honningsvåg.,
Leif Vollan har nå en 40 % stilling i
Tromsø baptistmenighet, og frivillig
ansvar for Balsfjord baptistmenighet
Magnus Lund var ansatt i 80 % stilling
i Kvæfjord baptistmenighet, men har for
tiden permisjon frem til august i år.

I Sommarøy baptistmenighet er Britt
Janne Hveding ansatt i 20 % stilling, som
administrativ medarbeider.
■

Almar Martinsen, Bø baptistmenighet, er en
av de som gjør en stor gratisjobb i menigheten.

Ønsker større oppslutning
om Kontaktmøtet
Kontaktmøtet har over tid utviklet seg
til et forum som er utmerket for å diskutere hvilke tiltak vi i fellesskap kan
gjøre for å stake en god kurs fremover
for arbeidet både i menigheten og fellesskapet.
Forumet er for de med lederansvar i
menighet og de forskjellige styrene i distriktet.
I sin årsrapport beklager Baptist Nordstyret at ikke flere ønsket å delta i
Kontaktmøtet 2018.

Generasjonsskifte på
Høsttreffet
“- Det ser ut til at man opplevde et
“generasjonsskifte” på Høsttreffet 2018,
da det var et flertall av unge deltakere,
mens de eldre uteble”, leser vi av rapporten fra Baptist Nord-styret.
I samme rapport påpekes det at mens
det i tidligere treff har vært brukt lovsangsband, var lovsangen i 2018-treffet
ivaretatt og ledet av lovsangsleder JK, fra
Lillehammer. An gjorde en fin innsats
ogble positivt mottatt.

Ros til
Hermod Bakkevoll

Han er ansatt i 20 % stilling, men
hans engasjement og entusiasme
går langt utover stillingsstørrelsen.
Solidaritetsfondet
i
Baptistsamfunnet bidrar med
75000 kroner i støtte til denne stillingen, ble det opplyst i rapporten
til årsmøet.

Hermod Bakkevoll.
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SMÅNYTT
Kontaktmøtet 2019
På grunn av utbyggingsarbeidet på
Rivermont vil Kontaktmøtet 2019
bli lagt til Medkila kirke i Harstad

Høsttreffet 2019
Går alt etter planen kan årets
Høsttreff for ungdommer bli på
Borgen – senteret som eies og drives
av Ungdom i Oppdrag.

Distriktsmøtet 2020
Siden årets landsmøte for Baptistsamfunnet blir i Tromsø i juli, utgår
årets nordnorske Distriktsstevne.
Distriktsmøtet for 2020 får dato og
sted bestemt i Baptist Nord styremøte
i mai. d.å.
Dette for å unngå kollisjon med
landsmøtet som i 2020 blir lagt til
Ålesund.

Markedsføring av leirene
Agnete Haraune Amundsen og Bård
Kollbotn har fått oppdrag med å lage
forslag til markedsføring av bla. leirene på Rivermont.

Hjemmeside
Det igangsettes arbeide for å til gode
hjemmesider/Facebook og infokanaler.
Agnete Haraune Amundsen, Bård
Kollbotn og Trond Fjellå skal gjøre
jobben

Håper på rause 2019-gaver

I

2018 gikk Distriktsnytt med et lite
underskudd på cirka 600 kroner.

Med stor frimodighet håper vi at bladets
lesere – også de som ikke støttet i 2018
– vil være rause med bladstøtten dette
året.
Bladets misjon er ikke å drive gravende
journalistikk eller skape sensasjoner. Det
tar den tabloide pressen seg av.
Distriktsnytt skal være bindeleddet
mellom leserne og de ulike styrer og
utvalg som holder baptistarbeidet i nord
i gang.
I tillegg skal vi bringe artikler av oppbyggelig karakter.
Får redaksjonen litt bedre “pængmessig” spillerom i form av gode gaver i år,

Ny valgkomite for 2019

Ivy Ann Pettersen, Harstad, Berit
Skoglund, Åse og Henning Haraune,
Sommarøy ble valgkomite for 2019.

Distriktsleder Leif Vollan håper leserne
støtter opp om Distriktsnytt

Eierskap til leir og Rivermont

Baptist Nord skriver i sin årsrapport at leirene over år har utviklet seg til et fellesarrangement, og påpeker blant annet følgende:
“Samtidig som vi ser at det er behov for flere ressurser enn de baptistene rår
over, er det viktig å tydeliggjøre at både leiren og Rivermont er baptistenes
“eiendom”. Styret har tatt tak i dette og har justert ledelse og linje for hvilken
forkynnelse vi ønsker i ungdomsarrangementene våre”.

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

Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no
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vil vi gjøre vårt beste for at det også skal
vises i form av et bedre blad.
Derfor: Bruk vedlagte girotalong. Og
■
vi takker for nettopp din støtte.
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Fullsatt i Medkila kirke
Kulturskolen i Harstad, med sang og
musikk – noe de har gjort i flere år.
Andakten ble holdt av Jorunn Skogan
Konst.

Barn og ungdommer i menigheten hadde en fin fremføring av julespillet Jesu fødsel.

3. søndag i advent har Harstad baptistmenighet markert med “Vi synger julen
inn”. Også i år deltok en gruppe i

Harstad janitsjar, og med årets arrangement deltok de for 44. gang. Foruten
korpset deltok også lærere og elever fra

Fullsatt kirke
Julaften var det tradisjonell familegudstjeneste, og menigheten kunne glede seg
over fullsatt kirke. De fremmøtte fikk se
julespillet Jesu fødsel, fremført av barn
og ungdommer i menigheten.
Arne Pareli Pedersen skulle delta med
sang, men ble desverre syk. Derimot
kunne Julia Paw Saw delta med sang, noe
hun gjorde på en flott måte.
Gudstjenestens kollekt gikk også denne
gangen til et humanitært formål – nemlig
Lay Wah Plo Barnehjem i Burma.
Det er menighetens forstander, Odd
Nilssen, som opplyser dette til
Distriktsnytt.
■

En sterk historie - til superpris!
Hvordan ville du reagert hvis du
for eksempel ville utdanne deg til
sykepleier, men ble nektet – fordi
du var baptist?
Hvordan ville du reagert hvis du
ønsket å bli lærer, men ikke kunne
undervise i alle fag, fordi du var
baptist – eller juridisk medlem i
menigheten?

D

et er ikke så veldig mange år
siden dette faktisk var noe vi
som baptister måtte forholde

oss til.
Heldigvis har mye endret seg, men
for de som opplevde dette, og i tillegg
ble kalt vranglærere – fordi de praktiserte et bibelsk dåpssyn, var det tøffe
tider.
Aasa Vikedal fikk føle på kroppen
at hun ble nektet utdannelse som sykepleier - fordi hun var baptist.
Ressursmennesket Aasa Vikedal –

som senere ble gift Fotland – forteller i
sin bok “Nordlys over livet” om tøffe
dager og motgang.
Men gjennom alt dette viser hun
også at hun hadde en klippefast tro på at
Gud var attåt i den gjerning hun utførte
som evangelist i vårt distrikt, og som
mangeårig sosialarbeider i
Finnmark.

For noen år siden skrev hun en bok,
og fortalte om sitt liv. Et liv som bød på
langt flere motbakker enn vanlig.
Da hun i sin tid bestemte seg for å
skrive bok, skulle all inntekt gå til
Rivermont.
Nå finnes det kun et lite opplag, på
cirka 60 bøker igjen.
Boka er ypperlig som gave, premie
på kvinneforening –eller på menighetenes basarer eller julemesser.
Den som kjøper restpartiet for hele
partiet for kun kr 999,- pluss frakt.
Bestilling sendes til
Frank Einar Hansen
Aunfjellveien 971
9402 Harstad
Tlf 90675011
e-post:frank.einar.hansen@aune.no

Hennes historie fortjener å bli lest.
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Gjenbruk og museum
gir inntekt til misjonen

Museet for bedriftshistorien vil snart bli
ytterligere utvidet, sier Jorunn.

Du finner mye flott på gjenbrukssalg, sier Jorunn.

D

et har resultert i det som i dag er
blitt Butikkjellarn – en kombinasjon av gjenbrukssalg og museum.
Inntekten som denne kombinasjonen gir
går 100 % til diverse misjonsprosjekter.
Etter cirka et år med oppussing ble det

åpning i desember 2016. De resulterte i
cirka 2000 besøkende i 2017 og tilsvarende tall i 2018.
Salget av brukte saker og ting til husbruk, samt massevis av bøker til “gjenbrukspriser” har gjort at det har “dryppet”

Greta B Hansen og Jorunn Haraune ser på bildesamlingen som forteller litt av øyas historie.
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flotte beløp på diverse misjonsprosjekt.
Det selges også Freesetvesker og Tskjorter, sydd av tidligere prostituerte, som
har fått nytt liv gjennom Freesetglobal.
Museet skal utvides ytterligere, og presentere mere av det som gjorde bedriften
til en stor produsent og leverandør av fisk.
I 2017 gikk inntektene i sin helhet til
bygging av en baptistkirke i Sierra Leone.
2018-pengene er gitt til: YWAM medicalship med 16.500. Borgen ( YWAM) 6500,
Sierra Leone 3400 . I tillegg har salget av
Freesetvesker gitt 6200.
Jorunn gleder seg over den fine responsen, og ønsker at så mange som mulig stikker innom i Butikkjellarn.
■

Her er mange godbiter for lesehester.

DN

En smak av Eritrea/Etiopia i Tromsø

Unge og dyktige lovsangere i Rehobot Baptistmenighet leder an i lovprisningen.

Lørdag ettermiddag inviteres det til
eritreisk/etiopisk gudstjeneste i baptistkirka i Tromsø. Jeg fikk delta på
gudstjeneste en lørdag i januar.

H

dagene vi får tid til å møtes. Etter gudstjenesten kan vi bli sittende lenge i gode
samtaler, sier Zeifu Haile som er forstander for menigheten, og forteller at
det er mellom 30 og 40 som er med i
menigheten, og at det fortsatt kommer
nye fra Eritrea og Etiopia til Tromsø,
som søker til dette fellesskapet.
En forsøker også å ha samlinger i hjemmene i løpet av uken, men det er ikke alltid så enkelt i praksis, forteller Haile.

Dele liv
- Livet er ofte så travelt at det er på lør-

Fellesskap
Baptistsamfunnet i Norge hadde gleden
av å ta Rehobot Baptistmenighet opp
som medlemsmenighet på landsmøtet i
Bergen i 2007. Siden har menigheten
funnet sin plass blant baptistmenighetene i Nord-Norge. Medlemmene er innflyttere fra Etiopia og Eritrea. Zeifu
Haile er forstander for menigheten, som
har funnet seg godt til rette i Tromsø
baptistkirke, hvor de har vært leietakere
i mange år.
- De er våre venner, og vi kjenner oss
hjemme, sier Zeifu, og forteller at hvert
halvår har de to menighetene felles møter,

Av Roger Dahl

ver lørdag er det gudstjeneste og
god tid til sosialt fellesskap i
kirken
for
Rehobot
Baptistmenighet i Tromsø.
Alle generasjoner er på plass, fra små
barn, ungdom, unge vokse, til dem som
har begynt å få litt grå stenk i håret.
Lovsangen og bønnen er annerledes enn
jeg er vant til, men den er ikke mindre
inderlig av den grunn.
Selv om jeg må innrømme at jeg strevde litt med å finne rytmen i lovsangen, er
den helt riktig for denne menigheten, og
jeg gleder meg til lørdagskvelden på
landsmøtet i Tromsø til sommeren, for da
er sangerne fra Rehobot på plass med sang
og musikk.

FOTO: ROGER DAHL

der en besøker hverandres gudstjenester.
Menigheten har fellesskap med en
eritreisk/etiopisk gruppe som er med i
Misjonskirken i Narvik, og har også relasjon til eritreisk/etiopiske miljøer i SørNorge. Både i Oslo og Stavanger har
Baptistsamfunnet
menigheter
som
Rehobot står i relasjon til.

Rikelig plass
Rehobot er navnet Isak gav en brønn
han hadde gravd. (1. Mos 26,22) Noen
forskere har forsøksvis identifisert den
som Ruheibeh, som ligger 35 km sørvest for Be’er-Sjeba. Navnene har visse
likhetstrekk. Da Isak gav brønnen navn,
sa han at Gud nå hadde gitt dem rikelig
med plass. Han og gjeterne hans kunne
la hjordene bli større uten å forstyrre
andre eller bli forstyrret av andre.
Både i Eritrea og Etiopia er mer enn
halvparten av befolkningen kristne, mens
de fleste andre er muslimer. Av de kristne
tilhører størstedelen den koptisk ortodokse
kirke. Innvandringen til Norge har også
spredt seg på samme måte.
■
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Meld deg til Landsmøtet!
Landsmøtet er i Tromsøsalen hos
Radisson Blu. For samlinger som er i
andre bygg enn landsmøtehotellet er
det markert i programmet hvor samlingen er.
Onsdag 3. juli
17.00 Start på Misjonssamlingen i
Tromsø baptistkirke (Egen påmelding)
Torsdag 4. juli
Misjonssamling i Tromsø baptistkirke
Øvelse for «Minns du sången»-koret på
Sommarøy (Egen påmelding)
Hovedstyremøte
19.30 Kveldsmøte i Tromsø baptistkirke
Hermod Bakkevoll taler, Tromsø
Baptistmenighet ansvarlig for program.
Fredag 5. juli
09.00 Årsmøte for Baptistkvinnene
11.30 Landsmøtekontoret med registrering åpner
12.30 – 14.00 Lunsj
14.00 – 15.00 Landsmøteåpning med
gudstjenestepreg, HS-leders tale, minne
over avdøde, lovsang
15.15 – 18.15 Landsmøtesaker
18.30 – 19.30 Middag
19.30 – 21.30 Kveldsmøte, Jan Helge
Hindenes taler, «Minns du sången»koret synger. Knut Olaf Frikstad med
band leder lovsang.
Tilbud for barn på hotellet (DNB er
ansvarlig for program under landsmøteforhandlingene. Baptist Nord under
kveldsmøtet)
Ungdomsprogram i Tromsø baptistkirke
fra fredag ettermiddag (Baptist Nord er
ansvarlig)
Lørdag 6. juli
09.00 – 10.30 Ord for dagen/bønn/lovsang og landsmøtesaker
10.45 – 13.00 Landsmøtesaker
13.00 – 14.00 Lunsj
14.00 – 16.45 Landsmøtesaker
17.00 – 18.00 Middag
18.30 – 20.30 Kveldsmøte, Agnete
Haraune Amundsen taler, sanggruppe
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Minns Du Sången koret skal ha en øvelse og to opptredener i forbindelse med landsmøtet.
Bildet er fra en øvingshelg i Harstad kirke for et par år siden.

fra baptistmenigheten Rehobot. Knut
Olaf Frikstad med band leder lovsang.
22.00 Konsert med «Minns du sången»
koret i Sommarøy kirke. Inngangsbillettter og tilbud om felles reise til
Sommarøy.
Tilbud for barn på hotellet (DNB er
ansvarlig for program under landsmøte-

forhandlingene. Baptist Nord under
kveldsmøtet).
Ungdomsprogram i Tromsø baptistkirke
lørdag (Baptist Nord er ansvarlig)
Søndag 7. juli
09.00 – 10.30 Landsmøtesaker
11.00 – 12.30 Alle sammen gudstjeneste, Camilla Oseland er ansvarlig.
Nattverd, lovsang m.m.
■

Meld deg til Landsmøtet!
Igjen kan vi glede oss over at Baptistsamfunnets landsmøte legges
til Nord Norge. Denne gangen til Tromsø, i tidsrommet 4.—7. juli.
Landsmøteforhandlingene blir i Tromsøsalen hos Radisson Blu
hotel.
Det er lagt opp til et variert og flott program, og nå har vi som
bor her nord, flott anledning til å sette hverandre i stevne. Siden
årets distriktsmøte utgår, bør vi benytte sjansen til å møte venner,
kjente og trosfeller fra hele landet.
Påmelding til Landsmøtet, program, m.m. finner du på www.baptist.no
Trykk på “Landsmøte” – som loser deg videre i påmeldingsprosessen.

DN

Nå må vi satse litt ekstra
Mange av Distriktsnytt sine lesere
har opplevd å være på leir eller stevne på det gamle Rivermont. Da senteret ble bygd på slutten av 40-tallet,
var kravene til komfort helt andre
enn i dag. Etter hvert som tiden gikk
ble kravene større, og Rivermont ble
etter hvert ubrukelig. Ivrige og visjonære mennesker så mulighetene
som et nytt Rivermont kunne gi.
Planer, form og lokalisering ble presentert, og etter mye om og men ble
det Rivermont vi kjenner idag, realisert.

Det første Rivermont. Det har vært en utvikling.

Av Frank Einar Hansen

A

lle baptistmenighetene i Nord
Norge, menigheter og støttespillere fra andre deler av landet, bidro med totalt sett store gaver.
Senteret skulle realiseres.
Overgangen fra det gamle til det nye
Rivermont ble en fantastisk opplevelse. Vi
fikk fasiliteter som var et nytt leirsted verdig.
Tiden gikk, og mye bruk påførte bygningsmassen slitasje. Den ble reparert
etter hvert, av dugnadsvillige mennesker.
Bruken av stedet fortalte over tid at
både spisesal og peisestue burde bli større.
Planer ble presentert. Planer ble forkastet.
Nå foreligger det planer for utbygging. En
periode fremover vil Rivermont hovedsaklig være en byggeplass. Men; om noen
få måneder er utbyggingen ferdig, og vi

Med utbyggingen kan vi si farvel til fremtidig bruk av telt ved større arrangement.

kan igjen glede oss over et oppgradert
Rivermont. Nå kan alle de nordnorske
baptistmenighetene og alle øvrige venner
i hele landet, vise at vi har et kjærlighetsforhold til Rivermont.
Store og små gaver – i form av penger
– bidrar til å betale kostnadene ved utvidelsen.
Gjør som den engelske statsmannen og

filosofen Francis Bacon ( 1561-1626) sa:Det er med penger som med møkk, de
gjør bare nytte for seg når de blir spredd.
La oss spre våre gode pengegaver over
Rivermont. La også våre pengegaver følges av bønner for senteret. Det vil gi
vekst.
Er du usikker på hvor du skal sende din
gave så er kontonummeret4760 05 4560.

Nåværende Rivermont, som vil bli utvidet i løpet av 2019.
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B-BLAD

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

Trofast virke over mange år

Distrikts-Nytt
Organ for Nord Norge Distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn
Utgis 3 ganger årlig i samarbeid
med baptist.no
Distriktsnytt
Organ for Det Norske
Baptistsamfunn
Nord Norge Distrikt.
Redaksjon
Frank Einar Hansen (ansvarlig)
frank.einar.hansen@aune.no
Tlf 906 75 011

En trofast flokk som møtes jevnling Fra venstre Annie Aune, Hulda K Olsen, May
Angelsen, Ingrid Kollbotn, Harriet Hansen og Greta B Hansen.

I

Baptistsamfunnet har vi vært velsignet med mange kvinner, som har
utført sine oppdrag på fremragende
vis. Noen har vært leder i vårt
Hovedstyre, noen har vært, og er , pastorer, mens andre igjen har utført viktige oppgaver på lokal- og distriktsplan.
På lokalplanet har menighetenes kvinneforeninger gjort svært viktig arbeid, og
i noen tilfeller vært forløpet til det som
ble en lokal baptistmenighet. Ære være
dem for det.
Distriktsnytt var innom en av våre
minste kvinneforeninger, i Aune baptistmenighet. Det er regelmessige samlinger
rundt om i hjemmene, og det er en trofast
flokk som samles. Da DN var innom var
flere kvinner på reise, så oppmøtet var
mindre enn normalt. Det har ingen betyd-

ning, for det kjøres samme opplegg om
det er er 5 eller 15 tilstede.
Sang og musikk, Guds ord og bønn,
strikking og sying,loddalg, kaffe og
kaker, og den gode samtalen, er ingredienser i programmet.
Kvinnene er viktige støttespillere for
menigheten, hva økonomi angår. De sørger for penger både til menighet og felles
misjonsopplegg
i
regi
av
Baptistsamfunnet.
Det er usikkert hvor gammel foreningen i Aune baptistmenighet er, men den ble
i alle fall nevnt første gang i 1884. Men
den hadde vært i aktivitet lenge før det.
Med andre ord: Kontinuitet og trofasthet har preget foreningens virksomhet
helt frem til i dag.
■

Husk
DISTRIKTSNYTT med en gave!
TAKK!
Kontonr.: 4760 16 24083
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