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Utbyggingen på Rivermont går frem-

over. Stillasene er på plass, og oppsta-

vingen av veggene er utført.

i
følge Ernst selvik er det like før takar-
beidet starter. Da skal det gamle taket
av og på med nytt.

(det kan kanskje være igang i det du leser
denne utgaven av Dn)

innvendig tak og vegger i spisesalen,
samt en vegg i peisestua er nå fjernet. Det
betyr at det jobbes både i spisesal og peise-
stue.

- nå har jeg et inderlig ønske, sier selvik,
og det er at vinteren venter med sitt komme..

Hele bygget må helst være lukket før den
melder sin ankomst. �

Denne utgaven har en

giro hvor du oppfordres til

å støtte Distriktsnytt.

Vi takker for din gave!

Byggearbeidet godt i gang

Har du en god 
opplevelse

Høsten har vist
verdien av
Rivermont

Hvordan ville vi ha arrangert våre fel-
lesarrangementer hvis vi ikke hadde
rivermont?

Da har det sannsynligvis blitt slik
som i høst.

kvinnestevnet måtte legges til
Borgen – senteret for Ungdom i
oppdrag.

Høsttreffet måtte legges til baptist-
kirken på storsteinnes, og kontaktmøtet
til  baptiskirken i kasfjord.

Denne høsten er en unntakstilstand,
siden rivermont er under utbygging, og
heldigvis; fra nyttår av er det mulig å
legge alle arrangement tilbake til net-
topp rivermont.

Erfaringene fra høsten viser oss også
at vi i langt større grad skal være tak-
knemlige for det fantastiske senteret vi
eier.

Det kan vi blant annet gjøre med å gi
en “takknemlighetsgave” til senteret.

i tilfelle du responderer positivt på
dette, så er kontonumeret til rivermonts
venner  4760 05 45600

Distriktsnytt kommer snart med  et eget
rivermon-nummer

Har du en god opplevelse fra rivermont,
som du vil dele med bladets lesere?
ta kontakt med Frank Einar Hansen, 
tlf 906 75 011 eller 
frank.einar.hansen@aune.no

Det “nye Rivermont” er i ferd med å finne sin form Foto: Ernst sElvik
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Å
rene har gått. neste gang jeg har
fødselsdag er tallet 70. Da jeg
begynte som pastor i Harstad

Baptistmenighet, var jeg 28. På alle
disse årene har det skjedd mange
endringer. verden rundt meg er endret,
ikke minst på grunn av den enorme tek-
nologiske utviklingen. På den private
plan er også mye endret. Den gang da
jeg kom til Harstad var jeg nyutdannet
og småbarnsfar. nå gleder jeg meg over
bestefarsrollen, og om noen måneder er
jeg pensjonist.

noen forandringer gleder vi oss over
mens vi er mindre begeistret for andre. Det
å eldes er mange av oss ikke så
glad for, men jeg tenker at
aldringen også kan ha noen
positive elementer. vi får
mer livserfaring. Gjen-
nom det kan vi ha mer å
bidra med til mennesker
rundt oss. 

Jeg tenker spesielt på
et område der årene har
lært meg noe. som ung var

jeg veldig stolt over mitt eget kirkesam-
funn og våre standpunkter. Jeg står frem-
deles for de teologiske standpunkter jeg
kom fram til i ungdommen, og jeg er stolt
over den kristne tradisjonen som jeg har
vært og er en del av. Men jeg har lært noe
om at det også finnes mange flott mennes-
ker i andre kirkesamfunn som er stolte
over sine standpunkter og sine tradisjoner.
noen av disse har blitt mine gode venner. 

Uten raushet blir det vanskelig å få til
en fredelig sameksistens både i nærmiljøet
og i verden. raushet handler om å gi rom
for ulikheter. Det er nødvendig å praktisere
raushet både overfor dem som står oss

nærmest, overfor mennesker som
praktiserer sin tro annerledes

enn meg og overfor dem
som gjør andre valg enn

meg når det gjelder livs-
stil. 

For meg er det et
bibelord som i særlig
grad har minnet meg
igjen og igjen om å over-

se ulikheter og detaljer og

legge vekt på det som betyr aller mest. Det
er det som har blitt kalt «kjærlighetens
høysang» og som slutter slik:
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Raushet

For vi forstår stykkevis og taler profe-

tisk stykkevis.

Men når det fullkomne kommer,

skal det som er stykkevis, ta slutt.

Da jeg var barn, talte jeg som et barn,

tenkte jeg som et barn,

forsto jeg som et barn.

Men da jeg ble voksen, la jeg av det

barnslige.

Nå ser vi i et speil, i en gåte,

da skal vi se ansikt til ansikt.

Nå forstår jeg stykkevis,

da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud

kjenner meg fullt ut.

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og

kjærlighet.

Men størst blant dem er kjærligheten.

(1. Kor. 13,9 – 13)

Har hatt følgende stillinger:
� Pastor i Harstad, Arendal og Mo i rana baptistmenighet
� lektor i vidaregåande skole i Mo i rana
� rektor Holtekilen folkehøgskole
� Dekan og prorektor ved Høgskolen i telemark
� Førstelektor i krlE ved Universitet i sørøst-norge
Er i dag heltidspolitiker for krF i telemark fylkeskommune og har tidligere vært varaordfører i notodden kommune.

Knut Duesund



3

- Jeg ga Gud et løfte

D
istriktsnytt traff han på
rivermont, hvor utbyggingen av
senteret såvidt var kommet i gang,

men skal være ferdig innen årsskiftet.
- Her er det alltid noe å gjøre. i øye-

blikket fortsetter jeg arbeidet med inn-
gang/utgang til møtesalen – et arbeid jeg
har utført sammen med Henning Haraune,
sier Ernst.

Ernst er systematiker, og har full over-
sikt over alt som gjelder rivermont.  når
vi spør om han vet hvor mange dugnadsti-
mer han har på rivermont, svarer han litt
motvillig, men vi klarer etter litt overta-
lelse, å få se 15-20 dagbøker. vi finner ut
at han  som varamedlem i “gamle”
nnBU-styret, og mange år som leder,
samt oppgavene med planlegging og gjen-
omføring av byggetrin 1 og 2 på
rivermont, og frem til idag, har brukt nes-
ten 25000 dugnadstimer.

Fra 1990 og frem til i dag har han ca
150 turer tur/retur pr år Harstad-river-
mont.

Blir du aldri lei?

Har du en plan, og noe du opplever som
meningsfylt, er alt bare morsomt. Men
for å være ærlig; av og til kommer “leia”
sigende, men den forsvinner fort. og
grunnen til det er at jeg vet mange vil
glede seg over en stadig forbedring av
rivermont Ungdomssenter.

i sommer har han vært med på å støype
det som skal fundamentere søylene i til-
bygget, han har innkalt til, og gjennomført
dugnad på rivermont. Av og til har han
vært helt alene på dugnad.

-kommer det flere på dugnad er det
både fint – og veldig sosialt. Blir jeg alene
tar alt lenger tid. rivermont er ikke et pro-
sjekt for noen få. Det er et prosjekt som
eies av alle baptistmenighetene i nord
norge – gjennom Baptist nord. Å passe

godt på, og stelle fint med det som vi har
felles, gir en veldig god følelse, ja, velsig-
nelse, sier Ernst.

Frem til årsskiftet vil han regelmessig
være på rivermont og følge utbyggingen
på nært hold.

- nå er du 76 år, og kan med god sam-
vittighet nyte ditt såkalte otium, men du
ser ikke ut til å ville trappe ned?

- Jeg kom til et punkt hvor jeg så at jeg
var velsignet med en svært god helse. Det
ville være litt dumt å ikke bruke den til noe

fornuftig. Da jeg nådde dette punktet måtte
jeg si til Gud at de dagene Han gir meg
videre vil jeg bruke i Hans tjeneste. Det
betyr ikke at jeg skal stå i veien for andre,
men jeg vil være med å bruke mine evner
i tjeneste for både Gud, rivermont og
menigheten.

Etter å ha fortært noen småkaker, et par
kopper kaffe, og avsluttet en god samtale,
var det på tide for Dn å dra. Ernst hadde
flere oppgaver som måtte gjøres før han
tok helg. �
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Ernst Selvik har i mange år vært vaktmester. Foto: FEH

Fra det tidspunktet at det ble bestemt å realisere Rivermont Ungdomssenter har mange

personer gjort en utrolig innsats.

Blant disse er det en som peker seg ut, med et langvarig engasjement – som strekker seg

helt fra 1968, og frem til idag – en periode på mer enn 50 år.

Han signaliserte for et par år siden at nok var nok.  - Nå skal jeg trappe ned!

Ordene tilhørte Ernst Selvik, som helt klart må ha problemer med sin personlige brems,

for i en alder av 76 år har ombestemt seg.
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Flotte og utfordrende
samtaler

l
andsmøtet 2019 sa at baptistene i
norge, i fellesskap, skal arbeide
med teologi fram mot neste

landsmøte. Først og fremst i forhold til
hvordan vi i vår tid forstår kirkeforfat-
ningen; om hvordan vi som menigheter
forholder oss til hverandre, hvilke typer
spørsmål som tilhører lokalmenigheten
å avgjøre, og hva som hører fellesskapet
av menigheter til.

temaene årets kontaktmøte ble utfor-
dret på var
Bibeltroskap, baptistisk kirkeord-
ning, lederskap, samliv, og Jesus som
Herre.

Deltagerne ble delt inn i fire grupper,
og etter det Distriktsnytt kjenner til, ble
det svært gode samtaler og meningsut-
vekslinger. Av plasshensyn kan en ikke
gjengi synspunkter som kom frem. �

En del av Kontaktmøtets deltagere.

Årets kvinne-weekend
var på Ungdom i oppdrags senter
på Borgen i storfjord.

i underkant av 30 personer del-
tok. Fjorårets talere og forelesere,
Grete Jarlesdatter vangstad og
ingfrid Mundaal, deltok også i
årets samling

trenger litt oppstart-tid
Baptist nord er en ny organisa-
sjonstruktur for nordnorske bap-
tister, og jeg regner med at det vil
gå 2-3 år før alt har “satt” seg-

vi vektlegger sterkt å gjøre våre
samlinger for barn og unge atrakti-
ve – noe som er svært viktig, hvis
vår virksomhet skal overleve.

Det sa leif vollan, nordnorsk
baptistleder, på årets kontaktmøte i
kasfjord.

Utfordrende startfase
rivermonts Driftsstyre er også en
nyordning i det nordnorske bap-
tistarbeidet, og ansvarsområdet er
vedlikehold, drift og utvikling av
rivermont Ungdomssenter.

styret har igangsatt arbeid med
innkjøp av nye møbler. videre er
arbeidet med ny nettside under
planlegging. Driftsstyret opplever
startfasen som utfordrende - med
mange saker å forholde seg til.

Rivermont.no
har fått nytt innhold –bl.a. med
informasjon om kommende sam-
linger.

Distriktsstevnet 2020
utgår
Årsaken er at det skal arrangeres
en tverrkirkelig bønn- og vekkel-
seskonferanse i Honningsvåg.

tidsrommet er  månedsskiftet
juli/august. nordkapp
Baptistmenighet står som arrangør.

De nordnorske baptistene opp-
fordres til å delta på denne sam-
lingen.

Mere informasjon i neste utgave
av Dn.

Vær med å be 
- for alle som har tillitsverv i våre baptistmenigheter
- om vekst og vekkelse i våre baptistmenigheter
- at utbyggingen av rivermont blir til stor velsignelse
- om at rivermonts venner for flere faste givere

Bønnespalten
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Gjennom mange, mange år har det

vært arrangert høsttreff for ungdom

på Rivermont. De fleste årene har

høsttreffet vært mot slutten av sep-

tember.  Som kjent er Rivermont

under ombygging, og det har lenge

vært klart at årets høsstreff ikke

kunne være på Rivermont. 

av Hermod Bakkevoll 

s
tyret i Baptist nord bestemte seg
derfor for å forespørre Balsfjord
Baptistmenighet om å arrangere

høsttreffet i Baptistkirka på storstein-
nes. Baptistkirka på storsteinnes egner
seg godt for overnatting og opphold for
ei helg, og styret tenkte også at det ville
være en inspirasjon for menigheten, og
et vitnesbyrd i bygda, om kirka ble fylt
med ungdommer ei helg. og Balsfjord
Baptistmenighet sa ja med en gang.

Dette ville de gjerne være med på.
tusen takk fra oss alle for at dere i
menigheten åpnet opp kirka for årets
høsttreff.

Høsttreffet ble  så avviklet i helga 20 –
22 september, og ble ei fantastisk flott
helg. selv om kirka fungerte godt for både
overnatting, bespisning, aktiviteter og
møter, ble jo dette et noe annerledes høst-
treff. vel 30 deltakere og ledere, med
Agnete H. Amundsen som leirsjef, delte
bibelundervisning, god mat, forskjellige
aktiviteter og tur. og på søndag formiddag
var det offentlig gudstjeneste, der mange
fra området kom.  Dette ble ei helg som
var til stor velsignelse og inspirasjon for
oss alle som kom til storsteinnes, og for
menigheten i Balsfjord.

og for oss som var unge den gangen
påskeleirene ble arrangert rundt om i kir-
kene våre, var dette en god opplevelse av
gjennomppfrisking av minnene fra den
tiden. �

et annerledes høsttreff

Selv om det var dårlig vær ble det en fin tur til Juksevatnet. Foto: MArGArEtH AAsEnG

til alle menigheter og barne- og ung-
domsgrupper i nord-norge tilsluttet
Det norske Baptistsamfunn eller
Ung Baptist

Innkalling til årsmøte for
Baptist nord og
Rivermont Drift
Årsmøtet gjennomføres på rivermont
Ungdomssenter lørdag 16. Februar
2020 kl. 09:00.
Årsmøtepapirer vil bli sendt menighe-
tene før årsmøtet.

rivermont Drift (tidligere nord norsk
Baptistungdom) og Baptist nord (tidli-
gere nord-norges distrikt av Det nor-
ske baptistsamfunn) avvikler felles års-
møte.

RepResentasJOn
Fra Baptist nords(§5B) og
Rivermont Drifts(§7a) vedtekter
Hver menighet har rett til å sende fire
representanter for de første femti, der-
etter en for hvert tjuefemte medlem.
Videre kan hver barne- og ungdoms-
gruppe i menigheten sende ett medlem.
Maks antall syv representanter fra
menigheten og barne og ungdomsgrup-
pene. Andre kan gis talerett ved vedtak
på årsmøte.

saKeR sOM ønsKes BeHanD-
let
Frist for innsending av forslag som
ønskes behandlet i årsmøtet: 15.
desember 2019

saker angående rivermont Drift sen-
des: Bård Jørgen kollbotn, Asurveien
6c, 9409 Harstad (kollbotn@mac.com)

saker angående Baptist nord, sendes
leif vollan, nordpolvegen 4, 9013
tromsø (leif.vollan@live.no)

FUllMaKteR
Fullmakter for representanter til årsmø-
tet sendes innen 8.februar 2020 til:
Hermod Bakkevoll. Daniel olaisensv,
70. 8180 Andenes. Epost:
hebakker@online.no
Harstad 13.10.2019
For rivermont Drift

Bård Jørgen Kollbotn (lcdcr)
tromsø 13.10.2019
For Baptist nord

Leif Vollan (leder)



Siden i fjor høst har 4 av menighe-

tens ungdommer deltatt i «Bibelkurs

for ungdom» i Baptistkirka i

Harstad. Kursene har vært holdt 6

lørdager en gang i måneden, på kur-

sene har flere har deltatt med å

undervise.

tekst og foto Odd nilssen

t
ema har vært; Bibelen – Guds
ord, Å være Jesu disippel,
nådegaver, Gudsrelasjon, Hvem

er Jesus, Dåp og nattverd.

igudstjenesten søndag 12. mai mar-
kerte vi avslutningen av kurset. Her

fikk alle utdelt hver sitt kursbevis i tillegg
hver sin utgave av andaktsboken for ung-
dom "Hva skjer'a Gud". 

6
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Bibelkurs for ungdom i Harstad

Gudstjeneste i Bjarkøy Baptistkirke

Fra venstre: Christoffer Vikholt Larsen, Mila Kossmann, Jeanette Jeah og Markus Josefsen.

For noen år siden ble Bjarkøy

Baptistmenighet lagt ned og medlem-

mene og alle eiendeler overført til

Harstad Baptistmenighet. Etter at det

i høst ble åpnet tunell mellom Grytøy

og Bjarkøy ble det enklere å ta en tur

til Bjarkøya.

tekst og foto Odd nilssen

s
øndag 27. august dro menigheten i
Harstad over til øya og hadde
gudstjeneste i den gamle flotte

baptistkirka der. vår gode venn Åge sele
som ferierte i området var med og talte
og med sang og musikkrefter fra Harstad
ble det flott stund i kirka. Før hjemreisen
måtte vi nyte den medbrakte kirkekaffen.

n

Gudstjeneste i Bjarkøy baptistkirke.
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Kontaktmøtet 2020
arrangeres 10 oktober på rivermont
ungdomssenter, med rivermont Drift
som teknisk arrangør.

oppslutningen om årets kontaktmø-
te var nok litt mindre enn ønskelig, og
det henstilles derfor til de nordnorske
baptistmenighetene å ikke legge noen
arrangementer til denne helgen.

støtt opp om kontaktmøtet.

Felles årsmøter i 2020
14-16- februar arrangerer Baptist
nord og rivermont Drift sine årsmø-
ter på rivermont.

Etter det Distriktsnytt har grunn til å
tro vil også nord norske Baptist-
kvinner legge sitt årsmøte til samme
helg.

Fredag kveld legges det opp til
temasamling med påfølgende festmål-
tid.

Kontaktmøtet i Kasfjord
som ble arrangert lørdag  12. oktober,
hadde representanter fra baptistme-
nighetene i tromsø, sommarøy,
Harstad, Ballangen, sortland,
Andenes, kasfjord, Aune og
kvæfjord

Generalsekretær terje Ådne deltok
også, sammen med Hovedstyremed-
lemmene Øystein lode og Hermod
Bakkevoll.

Kvinnene vil ha mere fri
Evalueringen av nord norske
Baptistkvinners  siste weekend for-
teller at for ettertiden er det ønskelig
at kjøkkentjenesten kan settes bort.

Det jobbes nå for å få til en ordning
– som vel må bety at deltagerne skal få
være fritatt for kjøkkenarbeid.

Oddny norskott
er i 2019 den som fører regnskapet
for nord norske Baptistkvinner.

Harstadgutten og sangeren Arne
Pareli har nå gitt ut ny cd med titte-

len Bestemors salmebok. Den er en hyl-
lest til bestemor Judith Marie olsen,
som i 2017 døde, i en alder av 98 år.

i Arnes mange samtaler med bestemor
kom det frem hvilke salmer hun satte eks-
tra pris på. Flere av disse er med på denne
cd.

Produksjonen er sponset, og sammen
med seg har Arne fått det han kaller topp-
folk innen musikerfronten. miksing, pro-
duksjon,m.m.

Ønsker du å bestille cd gjør du det på
bestilling.pareli@gmail.com n

Nordnorske baptistkvinner vil ved kommende årsmøte få forsla om vedtaktsendring.
illUstrAsJonsFoto FrA Et tiDliGErE kvinnEstEvnE.

Bestemor var god som gull, og fortjener

denne hyllesten , sier Arne Pareli Pedersen.

en hyllest til bestemor Judith
Arne Pareli med ny CD

endring av vedtektene

styret for nord norske Baptist-
kvinner (nnBk) foreslår endring i

sine vedtekters § 5.
“leder velges separat av årsmøtet for

to år om gangen”
tilføyelse: “styremedlem som velges

til leder har mulighet til å velges tre perio-
der a 2 år”

“to varamedlemmer fra forskjellige

distrikt velges for en periode på 1 år og
kan gjenvelges 5 ganger”

nnBk foreslår å endre “fra forskjellige
distrikt” til  “ to varamedlemmer velges
for en periode på 1 år og kan gjenvelges 5
ganger.”

“valgkomiteen velges hvert år” endres
til “valgkomiteen velges for to år om
gangen”. n
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Distrikts-Nytt
Organ for Baptist Nord -

Nord Norge Distrikt 

i 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

Formgiver

Yngvar Martinsen.

Leder Baptist Nord

Leif Vollan, Tromsø

Tlf 950 64714

Leder Rivermont Drift

Bård Kollbotn, Harstad

Tlf 959 16 676

Distriktsarbeider

Hermod Bakkevoll, Andenes

Tlf 416 14 585

Innsamlingskomite

Rivermonts Venner

Unni Hansen, Sommarøy

Tlf 416 46 526

Nord Norske Baptistkvinner

Leder Heidi Myhre, Tromsø

Tlf 472 30 936

Trykk: Land Trykkeri as

Tlf 61 11 00 70

Hvordan bruker du 

julepengene?

B-BLAD
nord norge distrikt av
Det norske Baptistsamfunn
v/ Hermod Bakkevoll
Daniel olaisens v. 70
8480 Andenes

I skrivende stund  (16, oktober) har

julemarsipanen vært flere dager i

butikkene, og i går kom julebrusen

til min nærbutikk.

I et større varehus bugner det av

julepynt i utrolige varianter. Det

nærmer seg jul, og handelsstanden

står i startgropen for å tillegne seg

mest mulig av kjøpernes julehan-

delbudsjett.

o
g midt i denne kampen om
kundenes “julekroner” opple-
ver en at media forteller om

mye elendighet og nød ute i den store
verden. Både barn og voksne lider på
grunn av krig og annen djevelskap.

Går en til postkassen møter en “tigger-
brev” fra organisasjoner som ber om
hjelp. Der ute er det noen som trenger
støtten mer enn vi trenger noe ekstra til
jul. Hvordan forholder vi oss til dette? Er
vi av dem som sier at de der ute får klare
seg selv – eller vil vi hjelpe?

Den tyske statsmannen konrad

Adenhauer sa en gang at “-vi lever under
dem samme himmel, men ikke alle har
den samme horisont”

Desverre er det så altfor sant, men du
og jeg kan være en “horisontskaper” som
gir fornyet håp om en bedre hverdag og
fremtid  – en som bidrar til at vår neste –
både i nærmiljøet og mere fjerne strøk ser
den samme horisonten som vi.

vi kan ikke alle reise ut i verden og
bidra til nødlindring. Men du og jeg kan
kort og godt justere julehandelbudsjettet
slik at en større eller mindre beløp kan gå
til en organisasjon som hjelper mennes-
ker i nød

Det heter at “en kan ikke hjelpe alle,
men alle kan hjelpe en”.

Jeg er overbevist om at det bidrar til at
du får noe mer enn en god jul. Du vil få
en enda bedre jul – for du hjelper noen
som trenger hjelp fra din overflod.

Det fine er at vi også kan bidra ellers i
året – med støtte til de som trenger den.
Da varer ikke jula bare helt til påske, men
helt til neste jul.

Frank Einar Hansen

Land Trykkeri as
- få det trykt i Land du også!
Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no

. . . og til slutt:

Se også www.baptist.no

for flere nyheter”


