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Baptist Nord - Nord Norge distrikt
Det Norske Baptistsamfunn

Vedlagt dette nr av Distriktsnytt
ligger en giro.
Vi er frimodig og håper at du vil
støtte bladet med en frivillig
kontigent.
Det vi kan love er å gjøre vårt
beste for at bladet skal være i en
redaksjonell utvikling som gjør
det stadig mer interessant å lese.
Takk for din gave!

Snart er byggearbeidet avsluttet, og “nytt”senter klart til bruk.
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Snart klar for bruk

U

tvidelsen av Rivermont ungdomssenter nærmer seg ferdigdato, og senteret skal da være klar
for å ta imot Familieleiren i palmehelgen,
og Påskeleiren i selve påsken.
Dermed har en langvarig prosess med

planlegging nådd sitt sluttpunkt.
Men før senteret kan tas i bruk må det ha
en såkalt nedvasking.
Byggekomiteen har fått fullmakt til å
innhente tilbud på dette konkrete rengjøringsprosjektet.
■

Oppslutningen om årsmøtet må forbedres

B

aptist Nord-distriktet –som omfatter
Nordland, Troms og Finnmark,
består av 18 baptistmenigheter, men det
var kun 8 av disse som var representert på
årsmøtet for Baptist Nord og Rivermont
Drift.
De 8 menighetene som stilte hadde med
seg 28 delegater.
Går alt etter planen blir årsmøtet 2021 på
Rivermont i februar måned, muligens en
uke senere enn i år. Distriktsnytt henstiller
allerede nå om at alle menighetene legger
opp til å møtes. I år var det Andenes, Aune,

Kasfjord, Kvæfjord, Harstad, Tromsø,
Ballengen og Sommarøy som deltok.
■

20000 fra nordnorske
baptistkvinner
Også de nordnorske baptistkvinnene
hadde sitt årsmøte i Kasfjord, samtidig
med Baptist Nord, og stilte på møtet i
“spanderkjolene”.
Det resulterte i en gave på 20000 kroner
til Rivermont.
■

Gav 5000 til nedvaskingen
og 15000 til byggeprosjektet
Aune baptistmenighet var representert
på årsmøtet til Baptist Nord og
Rivermont Drift.
Det resulterte i at menighetens årsmøte dagen etter bevilget 5000 kroner
til nedvaskingen av Rivermont.
Samtidig bevilget menigheten 15000
kroner til byggeprosjektet.
I løpet av august skal menigheten ha
en litt spesiell “lørdagskafe” med enkelt
program – til inntekt for byggeprosjektet

Nedvasking og kronerulling
Går alt etter planen er det Byggekomiteens ønske at nedvaskingen av
Rivermont skal skje i uke 11.
Baptist Nord-leder Leif Vollan oppfordret folk til å delta på renholdsdugnade. De som ikke kan delta oppfordres til
å gi 1000 kroner hver, slik at et aktuelt
renholdsbyrå kan leies inn for å renholde
deler av bygget.
■

Gi din gledesgave til Rivermontutbyggingen.
Bruk kontonummer 4760 05 08039

Bjørn Bjørnø
kandidat som
ny generalsekretær

ANDAKT

Vennskap
Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere
er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke
lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere
venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. Dere
har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og
bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt
navn. Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!

Hovedstyret i Baptistsamfunnet har
gjort enstemmig vedtak om å innstille Bjørn Bjørnø som ny generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn
Valg av generalsekretær skjer på
landsmøtet i Ålesund 5.-7. juni.

Joh. 15: 13 – 17

E

n undersøkelse viser til at en
av fire nordmenn plages av
ensomhet. Denne ensomheten er ikke så lett å legge
merke til i vårt land som år etter år
kåres til verdens beste land å bo i. På
tross av høy levestandard finnes det
mennesker i våre nabolag som må
kjempe alene med sine problemer og
som blir syke av ensomhet. De savner vennskap. ensomhet og sosial
utestegning rammer mennesker
i alle aldre. Det kan være
mennesker som av en
eller annen grunn står
utenfor arbeidslivet
og det er også flere
og flere unge
som opplever
ensomhet og føler
seg utenfor og
alene.
Bibelteksten tenner et håp for oss alle.
Vi er alle velkommen og
ingen er utestengt. Jesus

invitere oss alle inn i sin vennekrets.
Jesus ønsker at alle skal få erfare hans
vennskap. Derfor døde Jesus ikke bare
for sine venner på korset. Han døde for
alle og for at alle som ønsker å oppleve
hans tilgivelse. I vårt vennskap med
Jesus er tilgivelsen og kjærlighet de
bærende elementer, og det var han som
tok initiativ til å komme oss i møte.
Hans kjærlighet til oss er en rettesnor for hvordan vi omgår våre medmennesker. Måtte vi gi hverandre tilgivelse og en håndsrekking slik at
vennskap kan få vokse
og gro. Se deg rundt i ditt
nabolag om det er
noen som trenger
hjelp og vennskap.
LA OSS HANDLe
PÅ JeSU ORD: eLSK
HVeRANDRe. ALT
DeRe VIL AT ANDRe
SKAL GJØRe MOT
DeRe, SKAL OGSÅ
DeRe GJØRe MOT
DeM.

Magnus Lund

Tjenesteavslutning i Kvæfjord

19. april inviterer Kvæfjord baptistmenighet til avslutningsfest for Magnus Lund,
som har vært pastor i Kvæfjord baptistmenighet i ca. 22 år fram til 31.12.2019.
Festen starter kl. 1700 i Baptistkirken på Borkenes, og du er hjertelig velkommen.
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Bjørn Bjørnø.

H
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ovedstyret har gjort enstemmig
vedtak om å innstille Bjørn Bjørnø
som ny generalsekretær i Det Norske
Baptistsamfunn. Valg av generalsekretær gjøres på landsmøtet i Ålesund 5.-7.
juni.
Bjørn Bjørnø vil bli den første generalsekretæren som ikke har vært engasjert
innen Baptistsamfunnet fra tidligere. Men
relasjonene og båndene mellom Pinsebevegelsen, der Bjørnø har sin bakgrunn,
og Baptistsamfunnet er tette og gode,og
fordelen ved å ha med seg et "utenfra"blikk er spennende.
Bjørn Bjørnø har mange år bak seg som
pastor innen pinsebevegelsen, og har også
en rekke år som generalsekretær i
Pinsemisjonen. I vinter fullfører han sin
Mastergrad på Menighetsfakultetet og
arbeider i et engasjement som pastor i
Pinsekirken Nesodden.
Mange baptister vil få anledning å møte
Bjørn Bjørnø på lederkonferansen i
Drammen, og i forbindelse med landsmøtet i Ålesund. Forutsatt at landsmøtet velger Bjørn Bjørnø til generalsekretær vil
han starte opp i sin nye tjeneste etter sommerferien. Det er baptist.no som melder
dette.
■

Forsinkelsene innhentet
A

t de oppstod forsinkelser i byggearbeidet på Rivermont skyldes blant
annet at betongelementene som er gulvet
i spisesalen, ikke ble lagt før i september.
I tillegg ble det forsinket levering av søylene og dragerne som skulle sveises sammen.
Firma Rognerud Bygg as har stilt med de
beste snekkerne, og arbeidet kon inn i en
aktiv fase, i følge Byggekomiteens rapport.
Bedre akustikk
I alle år har det vært klaget på akustikken
i den gamle spisesalen på Rivermont. I
prosjekt ny møte- og spisesal skal nettopp de akustiske forholdene forbedres,
heter det.
Da Distriktsnytt besøkte byggeplassen i
slutten av januar, var nettopp den store forbedringen av akustikken noe som ble lagt
merke til.
■

Ernst Selvik, (til venstre) skryter av jobben som Bjørn Knutsen og Ola Fagerli utfører på
Rivermont.
FOTO: FeH

Misjonsturne med Arild Harvik
Av Hermod Bakkevoll

I

2020 skal Det Norske Baptistsamfunn
markere at vi har vært engasjert i
misjonsvirksomhet i 100 år. Flere med
bakgrunn fra vår misjonsvirksomhet skal
i den forbindelse besøke Baptistmenighetene rundt omkring i Norge. en av de
som reiser rundt er Arild Harvik. Mange
av oss kjenner Arild Harvik godt, etter at
han i mange år arbeidet ved Baptistsamfunnets hovedkontor. Blant annet var
Arild i mange år misjonskonsulent. Nå er
Arild pensjonist, men er fortsatt engasjert
i oppgaver i Baptistsamfunnet.
I forbindelse med jubileumsmarkering,
og for å informere om dagens misjonsinnsats, besøkte Arild Harvik menighetene på
Andenes, i Bø, på Sortland og i Kvæfjord i
tiden 30.1 – 2.2. Arild gav oss interessant
innblikk i hva vår misjonsinnsats, ikke
minst i Kongo, har betydd gjennom hundre
år. Vi fikk innblikk i både historie, arbeid
med evangelisk forkynnelse, helse og skolearbeid og mye mer. Vår misjonsinnsats
har betydd at tusener har blitt frelst, og har
bygget opp et velfungerende kirkesamfunn,
vår søsterkirke, i Kongo. Vi fikk også en
større forståelse av hvor mye vår innsats har

betydd for smafunnsutviklingen i Kongo, et
av verdens fattigste land.
I tillegg til fokus på Kongo, tok også
Arild oss med til Tyrkia, der vi som norske
baptister
samarbeider
med
andre
europeiske baptistsamfunn om støtte til
baptistkirker i Tyrkia. Vi fikk også når det

Arild Harvik.

gjelder Tyrkia en større forståelse for hva
det betyr å være til stede som kristen menighet i en for tiden svært vanskelig situasjon.
Ikke minst på grunn av flere millioner flyktninger som oppholder seg i Tyrkia.
Takk for besøket Arild, og velkommen
tilbake.
■

MOBILFOTO: ODDNy NORSKOTT
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Sortland Bap

Menigheten som

Baptistkirken på Sortland er etter hvert blitt for liten for virksomheten på stedet. Menigheten er på jakt etter større lokaler.

Av Øystein Lode

Det klirrer i glass og latteren sitter
løst rundt kaffebordet i kirka.
Atmosfæren oser av tillit, takknemlighet og samhørighet. To tre forskjellige
språk praktiseres, men av folk som nå
også kan slå over på forståelig norsk.
En lang og broket vei har ført frem til
takksigelser til Gud i en familiær
stemning. Vi snakker om Lys i Nord,
Baptistkirken Sortland som nå snart
har 13 år med utvikling siden vitaliseringen av menigheten i 2007.
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D

ette var menigheten som ikke
ville dø. en standhaftig gruppe
fylt med tro og viss på at Gud
hører bønner kjørte årlige bestemmelser
på at den lille baptistmenigheten på
Sortland ikke skulle legges ned.
Storhetstiden fra 1988 og noen påfølgende år hadde ebbet ut, og lokalet var
akkurat i ferd med å avvikles for å la driften synkroniseres med pinsevennene sitt
arbeid lenger nede i gata.
Så skjedde det som kan skje når Gud
svarer bønn. Det kom en norsk gruppe i
2007 som i søken til Gud fant at baptist var
det beste de kunne bli. Med på lasset var en
del norske eventyrere, slike som typisk dukker opp når noe nytt skjer men som fort
trekker seg ut når hverdagen kommer. Men
det var også hengitte solide arbeidere for

FOTO: FeH

Gud der. I 2008 kan man på sett og vis si at
det banket på en burmesisk mann. Han
elsket sin Gud og hadde tjenestegjort i baptistkirken sin i Burma. Språket var dårlig,
men smilet var som salvet av Gud og glitret
som de nydeligste perler. Han spurte om det
var plass for han og hans venner hos oss.
Plutselig stod en hærskare på 20 personer
der sammen med denne burmesiske mannen.
Var en nylig vitalisert norsk gruppe klar
for å gå dette lange løpet med vennene fra
Burma? Mange hensyn måtte tas, og menigheten måtte innstille seg på en ommøblering. Men Jesus har bedt oss om å ta godt i
mot innvandrerne, og spesielt huske at det å
elske våre søsken i Herren ble til et nytt bud.
Plutselig var kirken rimelig full og i et salig
praktisk kaos av folk som var nye for hver-

ptistmenighet

m ikke ville dø

”

Jesus har bedt oss om å ta
godt i mot innvandrerne,
og spesielt huske at det å
elske våre søsken i Herren
ble til et nytt bud.

Trine Krey er en av kvinnene i menigheten
som hadde et ønske om at menigheten ikke
FOTO: ØySTeIN LODe
måtte bli nedlagt

Sortland baptistmenighet et fargerikt fellesskap.

andre, og som ikke kunne språket til hverandre. Noen av de fra Burma tok valget å bli
baptister for å kunne ha samhold med majoriteten som allerede var baptister. Den norske ledelsen hadde sitt å stri med fulltidsjobb og firma på si og omfattende helseproblem på hjemmefronten. Men troen på
de ferdiglagte gjerninger gitt fra herlighetens Herre gjorde at skuldrene senket seg,
og ferden var i gang.
Ikke lenge etter løftet taket seg når sultne sjeler sang mer enn stemmene kunne
produsere. De var sulten på å tjene sin Gud
som hadde berget dem fra dødsskyggens
dal, de var bevende over alt det nye - og de
dirret av energi for å tjene sine venner og
sitt nye fedreland. År med hardt arbeid lå
foran, men den tapre nyfødte menigheten
brettet opp armene og la ut på vandringen.

FOTO: ØySTeIN LODe

Det var ikke mye idyll og lun familiefølelse
da, men lite visste vi at dette var en forsamling som skulle etablere denne deilige trygge og inkluderende stemningen som nå kan
nytes i en hengiven kirkekaffe.
Lite visste vi at flere av familiene fra
Burma skulle lære å brenne enda sterkere
for Jesus under tiden her i Norge. Men nå
har vi erfart at Gud fører sitt folk frem og vi
står i tro at han også skal hjelpe oss å nå
nye. Nå er vi midt i en multikulturell menighet som er på jakt etter nye lokaler som kan
huse livet som har vokst frem. Og det ser ut
som Sortland er klar for oss - for Sortland
har også rukket å bli multikulturell.
■
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Distriktsstevnet 2020 en del av

Bønn- og vekkelseskonferanse
i Honningsvåg

Baptist Nord melder at de
siste årene har det vært kollisjoner med andre arrangement, blant annet landsmøtet.
Det var først tenkt å arrangere distriktsstevne i juli, og
så i august.
Baptistkirken i Honningsvåg vil være base for konferansens medarbeidere.

B

ønn og vekkelseskonferansen i
Honningsvåg arrangeres i august
og Baptist Nord har derfor besluttet at Bønn og vekkelseskonferansen i
Honningsvåg skal være distriktsstevnet
2020.
Det er første gang en baptistmenighet har
ansvaret for arrangementet.
Kjære alle venner i Nord-Norge!
Bli med på Bønn- og
Vekkelseskonferanse i
Honnignsvåg!
Det er med stor glede og forventning vi
her i Honningsvåg ser frem til å stå som
lokale arrangører for Bønn og
Vekkelseskonferansen 2020. Denne tverrkirkelige konferansen har vært et viktig
møtepunkt for Guds familie her nord
gjennom 20 år. Konferansen har hovedsakelig blitt flyttet rundt i Finnmark, men de
siste årene har den vært to ganger på
Myre i Vesterålen, også. Det kommer en
store delegasjon fra Russland hvert år, og
Finland og Sverige er også representert.
Så dette er en konferanse for de som lengter etter vekkelse på Nordkalotten.
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Dette blir første gangen konferansen
arrangeres i Honningsvåg, men kimen til
det som nå har blitt et årlig "bare må dit" for
mange startet faktisk her. Så det er veldig
spennende for oss å "få konferansen tilbake".
Konferansen starter torsdag kveld 30.
juli og avsluttes etter formiddagsmøtet 2.
august. Det blir eget opplegg for både barn
og ungdom. Alt vil foregå på et steinkasts
avstand. Det er jo mange muligheter for
overnatting her på øya. Vi oppmuntrer til å
være tidlig ute med bestilling fordi det er
midt i høysesongen. Vi har fått noen avtaler
med enkelte aktører.
Vi kan dessverre ikke ta imot overnatting på Betania fordi det blir benyttet til
arbeidere på konferansen..

Ta i så fall kontakt med Tone på:
tonesae@hotmail.com
Da håper vi at flest mulig vil ta turen
nordover og være med på denne spennende
og viktige langhelga i Honningsvåg! Gud
ønsker at tidevannet skal snu, og at vi skal
få se mange nye frelst og tillagt Hans familie i tiden som kommer. I alle generasjoner.
Over hele Nordkalotten.
Det skjer mye bra allerede. Bare den
siste uka har jeg hørt om 4 nye som har tatt
imot Jesus i Finnmark. Så noe er på gang. Vi
skal bare være frimodige i bønn og la Jesus
leve gjennom oss. Sammen skal vi se at
Guds rike blir synlig rundt oss!!!
Hjertelig velkommen til Honningsvåg!!
Hilsen fra Nordkapp Baptistmenighet

Programmet, alternativer for overnatting,
og annen informasjon vil etter hvert bli lagt
ut på konferansens egen hjemmeside:
http://www.vekkelseskonferansen.no/
Dersom du ønsker å hjelpe til praktisk på
en eller annen måte, før, under, eller etter
konferansen, setter vi STOR pris på det!!

Unni Hansen trekker seg
fra Innsamlingskomiteen
Unni Hansen fra Sommarøya er det
som populært kan kalles for en potet.
Det vil si at hun kan brukes til mye,
og hun har aldri vært redd for å ta på
seg oppgaver i vårt nordnorske baptistarbeid.

G

jelder det kjøkkentjeneste eller
andre oppgaver på Rivermontarrangement, eller dugnad på
samme sted, han hun på spørsmål hovedsaklig brukt to bokstaver – som blir JA:
Nå har hun en”tung” oppgave som regnskapsfører for Rivermont Drift og Baptist
Nord. Samtidig sitter hun som medlem i
styrene for begge organisasjonene.
Selv for et ja-menneske kan det bli i
meste laget, og hun har derfor trukket seg

SMÅNYTT
10.10.2020 er det Kontaktmøte
Denne datoen er det bestemt nytt
Kontaktmøte på Riveromnt.
Menighetene oppfordres til 100 % oppslutning om dette arrangementet, og henstilles til ikke å ha egne arrangement
denne datoen.
Dugnadsarbeidet 2019
Vedlikeholdskomiteen for Rivermont
skriver i sin rapport at det har vært 6,3
personer på dugnad i uke 24/2019.
Da fikk to av hyttene nytt tak og samtlige hytter beiset. I tillegg ble det utført en
del rundvask og vindusvask.
Forskalingen til nødutgangen ble også
påbegynt.
Dette var eneste planlagte fellesdugnad
i 2019, men det ble likevel utført flisearbeid i tankrommene i hovedbygg og soveromsfløy.
Rivermont Drift
må stiftes som egen enhet – saken utsatt
av årsmøtet.
De ble problematisk å få Rivermont

som medlem i Innsamlingskomiteen for
Rivermont.
Der har hun vært medlem siden “tidenes
morgen”, det vil si at på spørsmål fra DN
husket hun ikke når hun ble medlem.
Vi skjønner at hun fortsatt vil være aktiv
i vårt felles arbeid, og takker henne for innn
samlingsinnsatsen.

Unni Hansen, Sommarøy ville ha avløsning
fra vervet i Innsamlingskomiteen, og konsentrerer seg nå om styrearbeid og regnFOTO FeH
skapsførsel.

Drift registrert i Brønnøysundregisteret.
Intensjonen var at Rivermont Drift
skulle overta NNBU sitt organisasjonsnummer.
Brønnøysundregisteret mente det var
for stort sprik på vedtektene mellom
NNBU og Rivermont Drifts vedtekter.
Vedtektene ble så endret av styret i
Rivermont Drift, men da påpekte
Brønnøysundregisteret at det manglet stiftelsesdokument.
Saken ble grundig debattert i årsmøtet i
Kasfjord, men etter en konstruktiv debattrunde ble det enighet om at saken skulle
utsettes, og eventuelt behandles i et ekstraordinært årsmøte

Vet du at
- Den nye spise-og møtesalen blir på
hele 160 kvm.
- eswaen i taket på Rivermonts kjøkken ble defekt, og to nye varmeovner
måtte monteres.
- Det er montert nye hyller på fryserommet på Rivermont.

Gryende utålmodighet
I sin rapport til årsmøtet spurte styret i
Rivermont Drift “ hvor lenge skal vi
vente- eller utrede”?
Saken gjelder opprettelse av en driftslederstilling som kan ivareta de viktige
funksjonene som å selge utleie av
Rivermont, samt ivareta funksjoner som
vertskap, kontakt med leietagere, sette
på/slå av varme, osv.
Pr i dag har Rivermont økonomi til
maksimalt 40-50 % stilling.

Tilleggsfunksjon for
Bønnerommet
Leirlederne på Rivermont har behov for
bedre arbeidsforhold for møter og samtaler. Driftsstyret gir derfor anledning til
å benytte bønnerommet til dette.
Det blir satt inn møtebord , og i tillegg
monteres det skap for lagring av utstyr i
rommet.
Bønnerommets funksjon er uendret, og
det er heller ikke gjort endringer i funksjonene for klasserommet og kontoret.

Møbler til peisestua
Janne Tune og May Britt Lund utgjør en
komite som skal jobbe med innkjøp av
stoler/møbler til den nye peisestua på
Rivermont.
Arbeidet har ligget litt i dvale, men er
intensivert i 2020
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En hylles
Lennart
I oktober2019 besøkte Lennart
Larsson Ballangen baptistmenighet.
Her feiret hat 50 år som evangelist i
Norge.
Kirsti Danielsen overrakte en bok
med bilder fra Nord Norge, fra
menigheten.

V

i setter utrolig stor pris på
Lennart her i Ballangen. Gjennom sangen formidler Lennart
evangeliet om Jesus og når ut til mange i
våre møter.
Lennart deler raust fra sin livs- og troshistorie.

Lennart Larsson har gjennom sin lange evangelistvirksomhet vært til stor velsignelse med
sin forkynnelse og sang.
Kaken Ballangen baptistmenighet spanderte
var vel fortjent.

En utrolig innsats
En tidsperiode på 50 år som evangelist i Norge er intet mindre enn fantastisk.

Å

utføre gjerningen som evangelist er
en ting, men det å til stadighet måtte
forflytte seg fra et sted til et annet – over
så langt tid – er mer enn beundringsverdig.
Mange av de nordnorske baptistmenighetene har hatt besøk av Lennart, og hans
genuine musikalitet, og han store reportoar
gjør at samlingene med han blir mer enn et
møte.
Det blir også en ønskekonsert.
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Jeg har hatt gleden av å bli akkompagnert av Lennart, og sunget duett med han
flere ganger.
Det i seg selv er en opplevelse, og jeg
har ofte misunt han evnet til å huske cirka
500 sanger. Derfor, når vi har opptrådt i
lag, har jeg sagt at Lennart har sangene i
hodet. Jeg har mine i en plastpose fra
Rema.
Det har ikke bare vært velsignelser i
samarbeidet med Lennart.. Det har også
blitt flere morsomme episoder.
en, som jeg vet Lennart elsker å prate
om er da han og jeg skulle synge “Gå
bønernas bro”.
Det var i forbindelse med et distrikts-

stevne på Andenes. Møtet skulle være i
Folkets Hus. Vi møttes i god tid for å øve,
og mens vi holder på kommer en eldre
mann inn i lokalet.
Mens vi øver, reiser han seg og går bak
i salen til lydteknikeren.
De hadde en prat, og lydteknikeren
trakk på smilebåndet.
Den eldre herren syntes lydnivået var
for høyt, da vi øvde, og ba lydteknikeren
dempe lyden.
Det er da lydmannen kan fortelle at lydanlegget ikke er slått på.
Vi fikk oss en god latter, og lurte derfor
på om vi i møtet skulle synge med eller
uten aktivert lydanlegg.

st til
Larsson

Postorinnsettelse
i Tromsø og Sommarøy

Han snakker om å ha ei tro som tåler
livet; en trygghet og visshet om at Jesus er
med gjennom alt som møter oss i livet.
Hans tjeneste gjør inntrykk og utfordrer
oss til fortsatt å stå på i Ballangen baptistmenighet.
Takk for oppmuntrinen du gir, Lennart,
om at vi må fortsette å søke nært til Jesus,
dele og gi videre det vi har fått erfare og
oppleve.

efeserne 3.16-17
Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre menneske med kraft og med sin ånd, så
Kristus ved troen kan bo i deres hjerter,
og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i
kjærlighet.

Rune Dahl, til venstre i bildet, ble ønsket velkommen til Sommarøy baptistmenighet 2.
februar. Her sammen med menighetens leder, Oddmund Bakkevoll.
FOTO BRIT-JANNe HVeDING

På vegne av
Ballangen baptistmenighet
Hege Merethe Arntsen

Lennart!
Jeg har alltid satt pris på ditt vennskap, og de gode samtalene.
Selv om vi bor langt fra hverandre er
det et vennskapsbånd som binder oss
sammen.
Du har bragt glede og velsignelse
gjennom ditt musikalske virke, og jeg
håper at du får mange år fremover –
hvor du kan gjøre det du elsker mest;
bringe evangeliet ut gjennom sang og
musikk.
n

Frank Einar Hansen

R

une Dahl hadde sin første gudstjeneste på Sommarøy 2. februar,
og i Tromsø 9.februar. Dette var en
gledens dag for menighetene.
Rune er en dyktig sanger og musiker,
det visste vi, men han er i tillegg en
inspirerende forkynner.
Han har valgt å fortsatt ha sin bopel
på Greåker i Østfold, der kona Marie
jobber. Hun vil besøke Tromsø og

Sommarøy noen helger. Opplegget er at
han fordeler sin tid mellom Tromsø og
Sommarøy i fire uker og har den femte
uken hjemme. Vi tror dette vil tjene
menighetene godt. Rune selv har stor
tiltro til at dette skal fungere, både for
han selv og menighetene. Han vil strekke seg langt for å få dette til, sier Leif
Vollan i Tromsø baptistmenighet til
Distriktsnytt.
n

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

Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no
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Rivermont trenger flere givere
- Vi må få mange flere mennesker
engasjert i givertjeneste for
Rivermont, slik at vi i fellesskap skal
klare våre forpliktelser.

D

et sier Innsamlingskomiteen i sin
rapport til årsmøtet i Rivermont
Drift/Baptist Nord.
Komiteens hovedoppgave og mandat er
å få nye Rivermonts Venner, samle inn
penger til bygge- og vedlikeholdsoppgavene på ungdomssenteret
Pr årsmøtet er det 84 faste givere, som
gir fra 100 til 600 kroner pr måned.
Det er også noen ungdommer som gir 50
kroner pr måned.
Ovennevnte givere bidro i 2019 med tilsammen 273690 kroner.
I tillegg har flere menigheter, kvinneforeninger og diverse kafeopplegg bidratt med
823864 kroner.

Samlet sum 1.097554 kroner.
I Baptist Nord-landet er det cirka 800
baptister, og det betyr at kun cirka 10 % er
Rivermont-Venn.
Det tallet må vi i fellesskap forbedre.
Rivermont er ikke enkelte baptisters
ansvarsområde. Det er et fellesprosjekt.
Blant alle baptistmenighetene i nord er
det 6 menigheter som ikke er med i støtteopplegget for Rivermont Ungdomssenter.
Årsmøterapporten
forteller
at
Innsamlingskomiteen har et ønske om at
flere av de faste giverne øker beløpet fra
100 til 200 kroner.
Ønsker tilstelninger
For å øke inntektene til Rivermonts
Venner har komiteen en klar oppfordring:
Ha møter, tilstelninger eller arrangement
som setter fokus på Rivermont. Legg til
rette for at barn og ungdom i lokalmiljøene
vil delta på arrangement på Rivermont. n

Ernst Selvik er en av dem som har gjort en
fantastisk dugnadsinnsats på Rivermont
Ungdomssenter.
Du som leser dette kan bli en god støttepartFOTO FeH
ner gjennom Rivermonts Venner.

Bli en
Rivermonts
Venn!
Gi ditt månedlige
bidrag
til konto nr
Juniorleiren i juni 2016 var en trivelig leir, hvor godt vær. trivelige deltagere og trangt i spisesalen var kjennetegn på leiren.
Fra 2020 blir det langt bedre forhold, takket være alle som har bidratt økonomisk til å muligFOTO FeH
gjøre utvidelsen.
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4760 05 08039

- Dette blir utrolig bra!
Etter at årsmøtene i Rivermont Drift
og Baptist Nord var avviklet, var det
flere som ønsket å se hvor langt byggearbeidet var kommet.

D

a Distriktsnytt var innom kunne
en konstatere at det de besøkende
så ble meget godt mottatt, og
konklusjonen ble at dette ble bra.
Det gjenstår ennå en god del interiørarbeide, før snekkerne fortsetter utvendig.
Når den innvendige snekkerprosessen er
ferdig, skal senteret nedvaskes.
Allerede før påske er det noen som
ønsker å leie senteret, så tidsrammen for
nedvask og klargjøring er temmelig stram
Nå kan vi glede oss over at det svært
mange av oss har ønsket for Rivermont, er i
ferd med å fullføres.
Det er fantastisk!
n

Henning Haraune, Tani og Magnus Haraune, Jorunn Haraune, Ernst Selvik, Unni Hansen og
Kirsti Danielsen konstaterer at det blir rikelig med plass.
FOTO FeH

“Storsalen sett fra motsatt side av bildet nedenfor.

Den nye “storsalen”
sett fra sørsiden.
FOTO FeH
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B-BLAD

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

Hammond-orgel
gis bort

Kvinnekonferanse i
Tromsø
18.-20. sept. 2020
Talere blir Grete Jarlesdatter Vangstad og
Ingfrid Mundal.
Dette er et felles prosjekt for Norske
Baptistkvinner og Nord Norske Baptistkvinner.
Komiteen er så vidt begynt med program,
men vi håper å få dette ferdig så snart som
mulig, og få sendt ut brosjyren, sier Heidi
Myhre, leder for baptistkvinnene i nord. n

Nå har du sjansen til å bli eier av et
Hammond-orgel.
FOTO eRNST SeLVIK

Rivermont fikk i sin tid et flott Hammondorgel i gave. Dette orgelet har vært lite
brukt, og dersom du – eller noen du kjenner – kan tenke seg å bli den lykkelige eier,
er det bare å kontakte ernst Selvik.
n

Landsmøtete 2020
blir i Ålesund
VIKTIG MELDING
Har du tenkt å delta, eller kun er nysgjerrig
på program, m.m.?
Da kan du gå inn på baptist.no
Der finner du alt om årets landsmøte,som
arrangeres 5-7.juni
Påmeldingsfrist er 6. mai.
Viktig melding!!
Også blant Distriktsnytt sine lesere er det
folk som flytter.
Derfor ber vi om at du husker å melde
adresseforandringen til
Hermod Bakkevoll,
Daniel Olaisens vei 70
8480 Andenes, tlf 416 14 585
eller på mail
Hebakkev@online.no.
Så kommer bladet også til din nye adresse.
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Tradisjon med
Harstad janitsjar
Tekst og foto: Odd Nilssen

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

Harstad Janitsjar.

Også i år 3. søndag i advent var
det «Vi synger
julen inn» i
Medkila kirke,
slik det har vært
alle år siden tidlig
på 70-tallet. en
gruppe musikere
fra Harstad janit- May Britt Lund
sjar spilte slik de holder andakt.
har gjort i alle år fra første gang menigheten hadde et slik arrangement, og da
var det i den gamle baptistkirka i sentrum. Mange kommer til kirka for
denne søndag for å synge de kjære
gamle julesangene, som ikke synges
ellers i året. I år var det May Britt Lund
som holdt en flott andakt.
n

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
Se også www.baptist.no
for flere nyheter”

