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Det Norske Baptistsamfunn

Høstreff på rivermont
Ungdommenes høsttreff blir på rivermont 8. - 11. oktober

Av Hermod Bakkevoll

S
om mange av dere sikkert nå vet, er
bønn og vekkelseskonferansen i
Honningsvåg avlyst. Nordkapp

Baptistmenighet skulle være lokal arran-
gør, og denne konferansen har vi fokusert
på skulle være årets stevnetilbud fra
Baptist nord.  Bønn og vekkelseskonfe-
ransen er en Nordkalottkonferanse, der
det også er ledere og deltakere fra
Sverige, Finland og Russland. Det var
f.eks. ungdommer fra Arkangelsk som
skulle hatt ansvar for ungdomsopplegget
på konferansen. De usikre innreisemulig-
hetene, samt usikkerhet rundt hvorvidt
deltakerantallet ville holde seg under det
regjeringsfastsatte maksimaltallet på 200,
var viktige årsaker til at konferansen ble
avlyst.

Men det er allerede bestemt at konferan-
sen er utsatt et år. Så sommeren 2021 sam-
les vi til konferanse i Honningsvåg, 29.7 –
1.8.

Som en følge av at det ikke blir konfe-
ranse i Honningsvåg, har styret i Baptist
nord besluttet å arrangere distriktstevne på
Rivermont i helgen 14 – 16 august. Denne
helgen vil også bli brukt til å markere inn-
vielse av nybygg og utvidelse på
Rivermont. Vi har så vidt begynt å planleg-
ge programmet, men kan allerede nå fortel-
le at vår generalsekretærkandidat, Bjørn
Bjørnø blir med som en av talerne. Vi vil
legge opp til at familier skal ha lyst til å
komme, og Ingfrid Mundal, som var booket
for barneprogram på både juniorleiren og
konferansen i Honningsvåg, blir med.
Dermed skal vi kunne tilby også et godt
barne og familieprogram.

Med dagens smittevernregler vil vi etter
utvidelsen av Rivermont uten problemer
kunne avvikle dette stevnet på en trygg
måte. Så får vi jo se om det kan bli enda
enklere når stevnet arrangeres.

Så, merk dere denne helgen, 14. – 16.
august på Rivermont. �

DN
«Nye» Rivermont

innvies under
Distriktsstevnet.

Distriktsstevnet 
flyttes til Rivermont

Ingfrid Mundal blir ansvarlig for barnepro-
grammet i Distriktsstevnet.

Bjørn Bjørnø, som er kandidat til stillingen
som generalsekretær i Baptistsamfunnet, blir
med som taler i Distriktsstevnet.

Byggekomiteen for Rivermont og entreprenør Rognerud as har hatt «sluttmøte» for pro-
sjektet. Selv med en del ekstraarbeid, som viste seg nødvendig underveis i prosessen, har
utbyggingen holdt seg innenfor den kostnadsrammen som var satt opp. Med andre ord er
det fortsatt noen få tusen disponibel. Det er bare å gratulere begge parter for god kontroll.

Det ble ingen 
overskridelser -
tvert imot!
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ANDAKT

J
esus snakker her med sine
disipler om tro.  Dette kom
opp fordi han lette etter

frukt på et fikentre.  Men det
var ikke sesong for fiken, og

det var helt tomt for
frukt.  Jesus talte til
treet, som i løpet av
kort tid visnet.
Dette er en merke-
lig fortelling, som

er gjengitt hos flere
av evangelistene.
Jesus bruker
denne hendelsen
til å si noen kraft-
fulle ord om tro,
at dersom vi tror
og ikke tviler
kan vi flytte
fjell.  Dette har
blitt et folkelig
begrep, både
muntlig mellom

mennesker, og i
verdenslitteraturen.

At tro kan flytte fjell

beskriver gjerne hva noen har fått til,
mot alle odds.

Det største fjellet flyttes når vi går
over fra døden til livet ved troen på
Jesus.  Dersom vi i vårt hjerte tror og
med vår munn bekjenner, blir vi frelst.
Den rettferdige lever ved tro, og daglig
forløper vårt samliv med Gud ved tro.
Ved tro vet vi at Han er til og at Han
lønner oss når vi søker Ham. Derfor er
vi frimodige når vi ber, vi ber med tro i
vår bønn, Han som har gitt oss sin
Sønn, hvordan skulle han kunne holde
noe tilbake for oss, sier skriften.  

Det ble en annerledes vinter og vår i
år, med mange nye og gode grunner til
å be, ja be med tro og forventning til
vår Gud og Far, som vi vet hører oss.
Og det er sannsynlig at kristne ber mer
nå enn før, vi gjør gjerne det når det
røyner på.  Men det er aldri bortkastet
tid, det å søke Gud i bønn. Vi ber om at
Gud gir visdom og troskraft til sin
menighet, visdom til politikere, for-
skere og leger i kampen mot pandemi-
en.  Og vi ber om at varige endringer i
samfunnet fører folk og nasjoner tilba-

Personalia
RuNe DAHl er født i 1957. Oppvokst på Stokkøya. Han er gift med Marie, og har to sønner som begge er gift.
Han har 3 barnebarn. etter artium var han med i Guds tros evangelisering 1976-1979. Fra 1979-1990 var han med i
Ambassadør, som også besøkte Nord Norge. I perioden 2000-2019 jobbet han som selger.
I alle disse årene jobbet han hele tiden med sang, lovsang og forkynnelse i menighetene, på fritiden.

Tro kan flytte fjell
Matt.21,16-22

«Alt dere ber om

med tro i deres

bønn, det skal dere

få», v. 22.  
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ke til Gud.  Vår Gud er ikke ubesluttsom
eller lunefull.  Hans Ord er hans vilje, og
hans vilje er god.  Vår bønn endrer ikke
på hva Gud vil, men bønn gjør Guds vilje
kjent for oss.  Det er vi som forandres når
vi ber.  Vi nærmer oss Guds vilje ved
bønn, vårt sinn opplyses når vi ber.  Den
som ber, han ser.

Guds vilje gjennom Guds Ord er til-
gjengelig.  Vi har Bibelen, og vi kan lese,
studere og meditere på de inspirerte
ordene.  Vårt sinn påvirkes, justeres og
renses ved en jevn tilførsel av bibelske
sannheter.  Alle har vi en indre dialog,
noe vi stadig går og tenker på.  Det blir
gode strukturer i sjelen, og positive tan-
kebygninger i hodet av bønn og skriftles-
ning.  Rom.8.28: «Vi vet at alle ting sam-
virker til gode for dem som elsker Gud».

Vår Gud er miraklenes Gud, for Han
er alt mulig. Vi ser det i Jesu tjeneste, og
tydelig manifestert også i den første krist-
ne menighet.  «Disse tegn skal følge dem
som tror», er en intro vi har hørt og lest
mange ganger.  Som troende vet vi i
dypet av vårt hjerte at Guds Ord står fast
og er gyldig også i 2020, midt i krise og
pandemi.  Hos vår Gud er det ingen for-

andring eller skiftende skygge, Bibelen
formidler det samme gode evangelium.
Det glade budskapet om Jesu frelse og
forløsning er uendret og urevidert. 

Tenk at jeg kan leve med denne vår
Gud.  Fra Guds side er alt åpent og til-
gjengelig.  Han holder ingenting tilbake.
Fra min side har jeg bønn, Bibel og etter-

følgelse.  Mitt «kors» blir å daglig ta
disse veivalgene, gå de gode stiene.  Jeg
lar sinnet roes i bønn og lovsang, lar sje-
len fornyes ved Ordets renselse, og velger
å gjøre det rette, ja være en Jesu disippel.
Kristenlivet er et mirakel.  Tenk å være
tilgitt og forsonet med Gud, tenk å ha
adgang til Gud gjennom Jesus.  Det å
være frelst er sannelig et under. 

Gud er stadig miraklenes Gud.  Det er
fullt mulig å bli frelst, tilgitt og bli en ny
skapning ved tro på Jesus.   «På de syke
skal de legge sine hender» gjelder oss
som troende.  Vi har hender, og i tro leg-
ger vi dem på de som ønsker forbønn.  Vi
har denne forventningen; at Gud vil og
Gud kan.  Vår Gud er en god Gud, med
bare gode planer for sine barn.  Selv om
ikke menighetene kan komme sammen til
tradisjonell virksomhet akkurat nå, ber vi
for hverandre, og forventer bønnesvar.  Vi
ber for Norge, for stedet der vi bor, og
tror på den store Gud vi har at han igjen-
nom sitt folk rekker ut sin hånd til tegn
og undergjerninger ved sin hellige tjener
Jesu Navn.  

Apgj. 4,29-30.

”Det største fjellet flyttes
når vi går over fra døden
til livet ved troen på
Jesus.  Dersom vi i vårt
hjerte tror og med vår
munn bekjenner, blir vi
frelst. 

Tro kan flytte fjell

Tenk å være tilgitt og forsonet med Gud, tenk å ha adgang til Gud gjennom Jesus.
Det å være frelst er sannelig et under. 
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Du har sikkert lest om Peter som nek-

tet for at han kjente Jesus – inntil

hanen galte to ganger.

P
eter oppdaget da sitt nederlag, og
gråt bittert.

Når jeg leser denne beretningen er det
kanskje lett å si at Peter ikke var så tøff som
han hadde gitt uttrykk for. Han hadde jo gitt
et løfte. – Om de andre forlater deg så gjør
ikke jeg det.

Noen ganger er det lett å avgi løfter om
troskap. Ære  være de som klarer å holde

løftene, og er nærmest feilfri på dette feltet.
Jeg er ikke blant dem, og har ofte følt

hanegalet i mitt eget trosliv.
Det er ikke en god følelse.
Trygve Naper sier i et av sine dikt, som

er tonesatt av Gunstein Draugedalen:

Du Peter som i ovmod fall, 
og angrar det du gjorde.
Du sveik din meister og ditt kall
Med denne synda store
Eg har ei helsing til deg her:
Din Frelsar har deg ennå kjær
Han tilgjev det du gjorde!

For meg er dette et fantastisk og frigjø-
rende budskap.

Til tross for nederlag og hanegal i eget
liv er det fint å vite at der eR en som døde
og oppstod, og som lever i dag – og tilgir.

Han inviterer meg – og deg – til et nåde-
fylt samliv med seg, og som sier at han vil
være med å bære det som er vanskelig i mitt
liv.

For en invitasjon! Tar du imot den?
Jeg gjør det!

Feh

Flere hanegal

Koronaviruset har på flere områder

satt Norge på vent. Bedrifter har

fått stengevarsel, ansatte blitt per-

mittert og vi er beordret til å holde

avstand til hverandre

leirer, landsmøter, stevner, idrettsar-
rangementer, konserter og mye

annet er avlyst.

Våre politiske myndigheter og helsee-
tater har jobbet iherdig for å finne den
beste veien videre, for å bekjempe viru-
set, og hindre at flere smittes.

Det er en viktig, men også vanskelig
oppgave.

Da jeg for noen dager siden så disse
lederne på TV tenkte jeg.

er det mange som har omsluttet dere

med forbønn, slik at dere gjorde de rette-
valg?

uansett om vi gjorde det eller ikke:
Våre ledere i både politiske og sivile
lederstillinger trenger våre bønner, ikke
bare nå, men også i fremtiden. Det er
mange vanskelige valg som skal tas.

Våre bønner kan bidra til de gode løs-
ningene. Feh

Vi som tilhører en baptistmenighet

vet at det følger med en del økono-

miske forpliktelser for å ivareta

virksomheten

Skal disse oppgavene ivaretas på en
best mulig måte er det viktig at

menighetens inntekt er konstant.
I disse koronatider har det ikke vært

møter, men likevel forpliktelser.
Strøm, forsikring, vedlikehold, m.m

løper selv om virksomheten står i ro.
Da er det greit å ha en fast givertje-

neste i stedet for sporadisk ofring.
Distriktsnytt oppfordrer derfor alle til

fast givertjeneste.
Gi beskjed til din menighetsleder eller

kasserer, så bidrar disse til at dette kom-

mer i gang.
Da blir du registrert i Solidussystemet

som fast giver med det beløp du ønsker
Dette systemet bidrar også til at du får

skattefradrag når du kommer over en viss
sum.

en flott ordning – som anbefales. n

Feh

Husk bønnen!

Bli fast giver
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I
tillegg til sine 387 menigheter, driver
kirken blant annet barne- ungdoms-
og videregående skoler, samt et

utstrakt helsearbeid med 17 helsesentre
og et sykehus.

Fødestuer, og muligheten for å føde i
trygge omgivelser med fagpersonell til
stede, har i lange tider vært en mangel i Bas-
uélé. 

CBCN har derfor bygget fødestuer i
likati, Bambesa, Dengu, Muma og Dendu.
lokalbefolkningen har bidratt med å hente
steiner til fundamentet og sand til vegger og
gulv. Fra Norge har vi bidratt med penger til
innkjøp av bl.a. sement og bølgeblikk, samt
lønninger til arbeiderne.

I år har de startet byggingen av fødestue
i Aketi. Her har de et gammelt jord-hus som
blir brukt både til konsultasjoner for syke og
innleggelser ved behov, samt til fødsler.
Smittefaren er stor, så det er viktig å få på
plass en egen fødestue.

CBCN har også tatt grep for å få ned bar-
nedødeligheten i Bas-uélé. I ca 15 år har
helsesentrene deres gitt gratis medisiner til

barn under to år. Befolkningen i området er
svært fattig, og de fleste ser seg ikke råd til
å gå på helsesenteret for å skaffe nødvendi-
ge medisiner når barna blir syke.

Det er med økonomisk hjelp fra Norge at
dette har vært mulig, og tiltaket har virket.
Statistikken viser at dødstallene for små
barn har gått ned!

På grunn den dårlige krone-kursen som
følge av Korona-krisen har utbetalingene til
Kongo blitt kraftig redusert på de siste over-
føringene. 

Et økonomisk håndslag til Kongo ville
ble satt utrolig pris på! Det kan gjøres via
vipps 10910 eller ved å gå inn på bap-
tist.no/gi. n

Over: Fødestuen i Dengu er under bygging. Under: Fødestuen i Dengu er ferdig.

God helse for
mor og barn i Nord-Kongo

Lokalbefolkningen bærer steiner til grunnmuren

Av Lise Kyllingstad, misjonsleder 

Siden 1920 har baptistene i Norge støt-

tet arbeidet til baptistene i Nord-Kongo

- Communauté Baptiste du Congo

Nord (CBCN), som har sin virksomhet

i provinsen som heter Bas-Uélé. 

God helse for
mor og barn i Nord-Kongo
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Det har vært en eventyrlig utvikling hva kjøkken angår. Fargebildet er fra dagens
Rivermont, mens sort/hvitt bildet er fra en juniorleir, sannsynligvis på Bjarkøy.

(IlluSTRASJONSFOTO)

D
et har lenge vært snakk om at kjøk-
kenet på Rivermont måtte oppgra-
deres.  Noen av de som har gjort

regelmessige kjøkkentjenester på leirer og
stevner, synes kjøkkenet er tilnærmet ok.
Andre igjen -med tilsvarende erfaring -
mener at det er nødvendig med en betydelig
oppgradering. Det har vært jobbet litt med
kjøkkensaken, uten at det har ført til noe for-
slag.

Pr i dag er tidligere forslag om full renove-
ring tonet ned. Det er tatt kontakt med en per-
son med profesjonell bakgrunn fra kjøkken,
for å se på saken. n

Hvordan
skal 
kjøkkenet 
se ut?

er det Rivermonts Driftsstyre som har
ansvaret for. Det er planlagt til helge 2-
3. oktober 2020. Byggekomiteen for
Rivermont har foreslått at det legges
opp til et festlig samvær på fredag
kveld, den 2. oktober.

Som tidligere oppfordrer Distriktsnytt
de nordnorske baptistmenighetene til å
prioritere Kontaktmøtet.

Kontaktmøtet er et velegnet forum for
å samtale om vårt felles arbeid innen
barne- og ungdomssektoren, kvinnear-
beidet, og øvrig menighetsarbeid. I til-
legg er det både nyttig og interessant å bli
informert om hvordan de ulike baptist-

menighetene i Nord Norge arbeider,
hvordan utfordringer, m.m. løses.

Kontaktmøtehelgen har også vært
tidspunktet hvor Driftsstyret for
Rivermont, Baptist Nord og Nord Norske
Baptistkvinner har hatt sine styremøter
på samme sted, og på den måten få bragt
fersk informasjon ut til hverandre.

.Derfor er Kontaktmøtet svært viktig.

Årets 
kontaktmøte

Fjorårets Kontaktmøte ble arrangert i bap-
tistkirken i Kasfjord, siden Rivermont var
under utbygging.
Årets møte blir på «nye» Rivermont.

FOTO FeH
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Nye valg i Rivermonts driftsstyre
Bernt Hansen, Sommarøy er valgt som
nestleder i styret for Rivermont Drift.
Janne Tune, Harstad er valgt som sekretær.

Hvem innkaller?
Dette har tidligere vært spørsmål når
valgkomiteen for  årsmøtene i Baptist
Nord og Rivermont Drift har blitt valgt.
For å unngå fremtidige misforståelser
har driftstyrets leder henvendt seg til
Innsamligskomiteen om at et av med-
lemmene må innkalle til møte.

Koronaproblematikken
gjør at Rivermonts driftsstyre legger
opp til at det må iverksetter tiltak/prose-
dyrer når leirer og andre arrangement
kommer i gang etter at koronaen har roet
seg ned.

Spesialutgave av Distriktsnytt om
Rivermont
Driftsstyret har vedtatt å gi ut en eks-
trautgave av Distriktsnytt, som omhand-
ler prosessen fra planstart og frem til i
dag. Også historisk stoff om Rivermont
blir viet god plass. Tidspunkt for utgi-
velsen blir i løpet av høsten.

Har du en historie
eller en opplevelse som kan få plass i
overnenvte utgave om Rivermont?

Ta kontakt med Distriktsnytt sin redak-
tør med ditt tips.

Utleieprisene for Rivermont
er under revidering. Driftsstyret opply-
ser at det ennå gjenstår en del arbeid før
disse er klare.

Møbleringen av peisestua
er en oppgave som Janne Tune og May-
Britt lund har fått i oppgave å se på.
Deres forslag er ennå ikke klar.

Av Hermod Bakkevoll

Som kristne, og som deltakere i

menighetsliv, har vi opp gjennom his-

torien hele tiden tilpasset oss endring-

er i situasjoner og muligheter. De

blant oss som har levd lenge, har

rimeligvis opplevd mest av slike

endringer.

I
en periode i vinter og vår ble vi alle
konfrontert med en situasjon som var
uventet og ny for oss alle. På grunn av

epidemi, og dermed smittefare i samfun-
net, måtte kirkene våre stenge for sam-
linger med mer enn 5 personer samtidig.
Da ble det fort spørsmål om hva gjør vi
nå?

Så, fra 12 mars og i mange uker frem-
over, ble løsningen å satse på den digitale
verden for å prøve å få til et visst menig-
hetsliv. Mange menigheter har i lang tid
brukt sosiale medier, internett, epost og
aktiv telefonbruk på en måte som har vært
viktig for menighetenes medlemmer og
kontaktnett.  Men i det vi nå kaller «corona-
situasjonen», ble det mange steder inntatt
nye områder på digitale arenaer.. 

Og jeg har lyst til å berømme innsatsen
som er gjort i våre Nord Norske menigheter.
Mange har hatt aktiv kontakt med medlem-
mer og nettverk gjennom sosiale medier og
sms. Menge har vært oppmerksom på å

ringe til noen som kanskje i denne tiden
trengte en spesiell oppmuntring. Mange har
sendt lenker og henvisninger til fine og
aktuelle program på internett. Og så har
mange menigheter og enkeltpersoner bidratt
i de produksjonene som har vært lagt ut på
baptist.no og youtube.

Jeg synes vi kan være både glad og stolt
over at også vi som Nord Norske baptister
har bidratt på denne måten i denne tiden. Til

velsignelse for mange i en historisk periode
i vårt menighetsliv. 

Både Andenes, Harstad, Kasfjord, Aune,
Grøtavær og Sommarøy baptistmenigheter
har vært involvert i produksjonen av to digi-
tale gudstjenester. I skrivende stund (7.mai)
hadde gudstjenesten fra Harstad med enn
1450 visninger. n

Digitalt menighetsliv 
i en spesiell tid

SMÅNYTT

Kjell Engkrog, Odd Nilssen og Knut Olaf Frikstad var tre av aktørene i gudstjenesten fra
Harstad . FOTO FeH
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Møte-/spisesalen er blitt lys og trivelig, og bidrar sterkt til at bruk av møtetelt er historie.
FOTO FeH

Snart klart for bruk
e

tter en relativt kort, men hektisk
byggeperiode, har firma Rognerud
as avsluttet arbeidet på Rivermont.

Da Distriktsnytt var innom byggeplassen
i mai, var firmaet i gang med oppryddings-
arbeidet.

Snekkerne Morten Dullum og Arne
Aronsen hadde en god del arbeid igjen, men

lot seg villig fotografere.
Da skal senteret være tilnærmet klargjort

for å ta imot Distriktsstevnet 2020, som blir
det første arrangementet etter ombygging-
en. I etterkant – dvs oktober – arrangeres
det tradisjonelle høsttreffet for ungdom.

Tidligere er begge påskeleirene og juni-
orleiren avlyst pga coronaviruset. n

Morten Dullum og Arne Aronsen fra
Rognerud as sørget for at firmaet ryddet opp
etter seg på Rivermont. FOTO FeH

D
u har sikkert hørt uttrykket, og
når vi skal be om støtte til et blad
som baserer seg 100 % på frivil-

lige gaver, må vi – dessverre – mase litt.
I DN 1/2020 lå det en girotalong som

mange benyttet. Men å ha en slik talong
vedlagt bladet koster 2000 kroner ekstra.

Det kan vi spare ved at du likevel – uten
talong - betaler til kontonummer 
4760 16 24083

De redaksjonelle utgiftene for bladet er
tilnærmet 0,-, men trykk og distribusjon
koster.

Derfor håper jeg at du vil være med å gi
din gave – og jeg lover å gjøre mitt beste for
at det du betaler for skal være interessant.

Min yngste datter bruker å si til meg at
«-pappa, æ mase ikkje. Æ bære spør»!

Jeg håper du er positiv til mitt spørsmål,
og jeg takker hjerteligst

Hilsen
Frank Einar Hansen

Redaktør

For et 
pengemas!

Frank Einar Hansen.

Rivermont
trenger faste og
trofaste givere

Bli med i
RIVeRMONTS

VeNNeR

Gi ditt engangs- måneds,
halvårlig- eller helårlige

bidrag til Rivermont
Ungdomssenter

Konto: 4760 0508039
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Når du besøker administrasjonskonto-

ret i underetasjen på Rivermont, vi du

bli møtt av «historieveggen» som for-

teller hvem som har vært ledere av

organisasjonen fra starten i 1908.

F
ør Anton Tananger kunne velges til
leder for perioden 1908-1910 så
hadde det siden 1904 var arbeidet

for å få til NNBu ( Nord Norsk
Baptistungdom)

Siden starten har det vært 39 ledere, og
av disse var 5 kvinner.

Aase Adolfsen ble den første kvinnen
som ledet i tidsrommet 1991-1994, og etter
henne er det 4 kvinner som har hatt samme
ansvaret.

Nord Norsk Baptistungdom endret for få
år siden navnet til ung Baptist, og etter at
organisasjonen ble innlemmet i Baptist
Nord er det Agnethe Haraune Amundsen

som har ansvaret for saker relatert til ung-
domsarbeidet.

Fra starten i 1908 og frem til i dag har
det vært utallige utfordringer, og vi skal
være svært takknemlige for at det var noen
som ville stå i denne «kampen» for å føre
saken videre.

Hvordan denne «kampen» eller utfor-
dringen om du vil, har artet seg skal vi se litt
på i neste utgave av Distriktsnytt.

Da ønsker driftsstyret for Rivermont å gi
ut et ekstranummer av Distriktsnytt.

Der vil det bli tilbakeblikk og vi skal
prøve å se litt inn i fremtiden.

Går alt etter planen utgis det i løpet av
tidlig september.

Oppfordring
er du en av de som en eller annen gang
har deltatt en eller flere ganger på
Rivermont, så vil jeg svært gjerne at du
kontakter meg med din historie.

Noen har vært ledere i organisasjonen,
andre leirledere med ulike oppgaver, natte-
vakter, reiseleder, osv, osv

Historiene er sikkert mange fra både
ledere og deltagere.

la meg høre fra deg!

Du kan enten ringe meg på
906 75 011
eller sende brev til
Frank Einar Hansen
Aunfjellveien 971
9402 Harstad

Ønsker du å sende på mail er adressen
frank.einar.hansen@aune.no

Du behøver ikke vente til i morgen med
å ta kontakt.

Gjør det aller helst i dag!

Har du en historie om Rivermont?

Ikke nøl - send til Distriktsnytt!

Siden 1908 har det vært 39 ledere som har ledet barne- og ungdomsarbeidet i regi av nordnorske baptistera.
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S
tuerten skjønte ikke hvorfor kaptei-
nen gjorde dette, og stusset litt over
hans forklaring.

- Dere får bruk for det, var beskjeden.
Kapteinen dro til Norge, og båt og mann-

skap med ny kaptein satte kursen mot ny
havn.

Bilbåten Nopal Verde var lastet med nær-
mere 3000 biler, på tur fra Japan til europa.

På turen blåste det opp til et voldsomt
uvær, og da var det godt å vite at Nopal
Verde var en god sjøbåt som  tålte det meste.

I slikt uvær var det viktig å holde utkikk.
I det voldsomme uværet ble vi anropt av et
Orionfly med melding om båt i havs-
nød, og flyet
viste oss vei mot
havaristen.

Det er da det spesi-
elle skjer. I kikker-
tene ser vi noe som
beveger seg på bølge-
toppene. Det viste seg å
være barn som lå på
seilduk-taket i den
spinkle farkosten, og
som helt klart var et sig-
nal om hjelp.

Barna var innpakket i
bobleplast, i tilfelle de ville
falle i sjøen. Da ville de i
såfall flyte

etter en tid  kom
den lille båten
nær  vår

skipsside. Da så vi at det var en gammel
holk, med mange flyktninger om bord. etter
en stund oppdaget vi enda en båt, også den
lastet med mennesker i alle aldre.

uværet fortalte oss at disse menneskene
måtte berges for enhver pris. Nopal Verde
var vanskelig å navigere inntil disse flykt-
ningbåtene, så vi satte ut livbåter for å berge
disse stakkarne, som i ukesvis hadde vært
på reise. Det var en mildt sagt strabasiøs
redningsaksjon.

Han bruker ikke de store ordene, Petter
Wold i Kasfjord. 76 -

åringen ser tilbake på
en opplevelse han
nesten aldri har
snakket om, men
som han nå velger
å dele med
Distriktsnytt. –
Vi reddet i alt
187 personer.

Blant disse var
det både fly-
gere, leger,
tannleger og

andre yrkes-
grupper.

Nå gikk det
opp for oss hva

kaptein Peter
Skrede mente

da han sa «-dere får bruk for dette»
Om bord i båten fikk båtflyktningene

pleie og nødvendig omsorg.
etter noen strabasiøse timer kunne vi

seile videre, men hadde kontakt med det tid-
ligere omtalte Orionflyet, som faktisk skjøt
mot flyktningebåtene, og satte dem i brann,
etter at vi – på ordre fra flyet - hadde dynket
båtene med bensin.

De delvis utbrente vrakene ville drive i
land et sted, og det var et signal om at folket
om bord var reddet. Hvis båtene ikke var
brent ble det tolket som at alle var druknet.

Alle flyktningene ville til Norge. Med
jevne mellomrom fikk Nopal Verde tilsendt
NRK-programmer, blant dem Norge Rundt.
Flyktningene fikk selvsagt se på TV, og når
de så Norge Rundt med en programintro
som viste samer i kulde og snø på vidda, og
fiskebåt i uvær, endret de langsomt sitt
ønske. Det gjorde at alle ble ilandsatt i
Singapore – noe de uansett måtte i henhold
til internasjonale regler.

Dette skjedde i 1981, og for Petter var
dette en helt spesiell opplevelse siden han
var en aktiv del av redningsoperasjonen.

I ettertid har han ofte tenkt på kaptein
Skredes lydighet mot disse to drømmene.
Da kapteinen noen uker senere kom om
bord igjen fortalte han oss at han hadde lært
at det en drømmer to gangerpå rad  må en
gjøre.

Kaptein Skrede var lydig. Det bidro til at
187 mennesker reddet livet.

- Hva hadde skjedd dersom han ignorer-
te dem. Ville liv gått tapt?

- Jeg vet ikke, men det er lov å undres,
sier Petter Wold. n

Drømmen som reddet

Han skulle akkurat gå på sin fritur,

og dra hjem til Norge. Men rett før

han dro gjorde han et større innkjøp

av matvarer og noen andre produk-

ter.

187 
mennesker

Petter Wold fra Kasfjord. FOTO FeH
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Drømmen som reddet

Tekst og foto: Mette-Helene Berger

Amundsen, Andøyposten

Farshid Jalili (32) var ikke sen om å

sette seg i bilen og kjøre til Andenes

fra Bærum da han måtte avvikle to

ukers ferie. Han fulgte myndighe-

tenes anbefaling om å feriere i Norge.

D
et først han gjorde da han ankom
Andenes, 24 timer etter at han
hadde kjørt fra Bærum, var å

oppsøke Hermed Bakkevoll.
– Jeg kom som asylsøker til Norge i

2010, og mitt første sted var asylmottaket
på Andenes. Her ble jeg kjent med Hermod
og fikk et nytt liv i Andenes baptistkirke.
Jeg var muslim i Iran, men døpte meg om,
sier han. Da asylmottaket ble lagt ned i sep-
tember samme år, ble Farshid flyttet rundt.
Men han glemte aldri Andøy.

Mange minner
– Jeg har så mange minner herfra. Blant
annet fikk jeg delta på frivillig arbeid på
Kiilgården. Jeg har alltid likt å være i
aktivitet, og det var fint å kunne bidra
med noe positivt, sier han. Farshid skal

bo i baptistkirken, og gleder seg til å
vanke på gamle trakter.

– Jeg håper på å en sykkeltur til Bleik.
Det gjorde jeg og en venn i 2010. Det var så
mange tomflasker langs veien, at vi brukte
hele dagen for å plukke dem. Da vi kom til-
bake til Rema for å pante dem, trykket vi på
den røde knappen. Da vi kom til kassa fikk

vi ingenting i pant, siden vi hadde trykket
på Røde Kors-knappen. Da fikk de alt, smi-
ler Farshid. Videre håper han å få fiske litt,
i tillegg til å gå tur på nattetid og oppleve
midnattssola.

– Jeg husker at vi hadde en flott nattur
langs strand opp til Bunnpris. Fyret er også
et opplagt mål, smiler Farshid. Farshid føler
at Andenes er hjemme for ham.

Min «fødeby»Andenes
– Jeg kunne ikke tenke meg å dra til Iran
igjen, så dermed er Andenes mitt hjerte
nærmest, og det jeg tenker på som min
fødeby. Det er så gøy å være tilbake.
Vanligvis reiser jeg rundt i europa i feri-
ene mine, siden jeg har slektninger der.
Men nå når grensene er stengt og Norge
anbefales som et ferieland, var veien kort
opp hit. Det gir meg mye adrenalin og
glede, sier han. Farshid har jobbet som
bussjåfør i Bærum siden han fikk opp-
holdstillatelse i Norge i 2016. Nå skal han
ta de ekstrakursene som må til for å
kunne jobbe som elkraftingeniør. Det
yrket han hadde i Iran.

(Distriktsnytt takker Mette – Helene
Berger Amundsen for tillatelse til å bruke
artikkelen). n

La ferieturen til Andenes

Hermod Bakkevoll og Farshid Jalili ved Andenes baptistkirke, der iraneren fikk et nytt liv.
Han begeistres over å se hvor stor busken som han var med og plantet i 2010 nå er blitt.

Farshid Jalili likte å bestige Fyret, og så del-
tok han på frivillig arbeid på Kiilgården. Her
sammen med Hermod Bakkevoll.
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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.
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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

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

Se også www.baptist.no

for flere nyheter”

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

Hovedbygget på Rivermont er nå klart

til bruk, men likevel gjenstår den del

oppgaver som må gjennomføres, det er

blant annet de tradisjonelle dugnadene

Å
rets dugnader blir i uke 25 og 26 fra
tirsdag til lørdag. Siste dugnad blir
i uke 26 fra 1-8. september.

Konkrete oppgaver:

Nye hyttetak på nr 2 og 4. Forlenge pipa
med 2 steiner. Rydde på utsiden .
Maling og beising. Planere grus under spi-
sesalen. Sage/rydde skog. Vask av sovefløy.
Innkassing av bom ved veien, m.m.
Arbeidet med utvendig trapp tas i septem-
ber.

Sommerdugnaden starter på St.Hansaften,
og det åpner jo for noe smakfullt på ettermid-
dag/kvelds. n

Klart for årets dugnad

Hytte nr 2 og 4 trenger nye tak. FOTO FeH


