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Baptist Nord - Nord Norge distrikt

Det Norske Baptistsamfunn

Det ble en feststund da distriktsstevnet
deltagere samlet seg for å innvie den nye
spise- og møtesalen på Rivermont.

Dermed var et bygge-kapitel avsluttet,
og nye muligheter åpnet. Les mer om innvi-
elsen og distriktsstevnet i dette nummer. �

Den foregår 18-20 september på
Rivermont leirsted i Kasfjord.

tema for helgen er «Du er elsket»
Grete Jarlesdatter Vangstad fra

Misjonskirka i Bodø deltar. hun er teolog
og pastor i kirken, og har i anledning helgen
tittelen hovedtaler.

Gjestetaler blir Ingfrid Mundal, som til
daglig er søndagsskolekonsulent i
Nordland, og leder for Kvinner i Nettverk
Nordland.

hun er også tilknyttet Misjonskirka i
Bodø.

Ingfrid var for øvrig en aktiv del av årets
Distriktsstevne på Rivermont i august.

hvem kan delta?

Kvinner i alle aldre.

Lurer du på hva Nord-Norske
Baptistkvinner er?

Det er en kvinneorganisasjon som sam-
ordner felles arbeid for kvinnegrupper i
Nord-Norges distrikt av Baptistsamfunnet,
nå bedre kjent som Baptist Nord.

På grunn av deadline for Distriktsnytt er
sannsynligvis påmeldingsfristen ute når du
leser dette. Den gikk nemlig ut 3. septem-
ber.

Men skulle du likevel ha god lyst å delta
er det lurt å ta en telefon til heidi på 
472 30 936 �

eller på epost jvolmy@online.no

DN

Møte- og spisesalen på Rivermont 

Kvinneweekend på Rivermont

23 åringen Eh Soe Moo Yaya er takknemlig

for Harald Pettersens vilje til å lære han pia-

nospill. Foto Feh

Lær den unge den vei . . .

Ny pianist i

Harstad
Det er ikke hver dag en oppdager musi-
kertalent som vil gjøre en tjeneste i kir-
ken.

harstad baptistmenighet har et slikt
talent, og gjennom regelmessig undervis-
ning i cirka 5 år, har harald Pettersen tilført
eh Soe Moo Yaya betydelig musikalsk
kunnskap.

Det fikk årets Distriktsmøte på
Rivermont erfare. Det var nemlig ungutten
som sørget for akkompagnementet til felles-
sangene.

han og sin musikklærer harald Pettersen
er de som vekselsvis akkompagnerer felles-
sangen i Medkila kirke. �

Møte- og spisesalen på Rivermont
innviet under Distriktsstevnet

Den utvidete spise/møtesalen gir nye muligheter. Litt spred-

te personforekomster skyldes coronoreglene. Foto Feh



ANDAKT

F
or meg er misjons-
befalingen sentrum
av oppdraget Gud

har gitt oss. Med disse få
ordene Jesus talte før han
reiste opp til himmelen,
forkynte han Guds kjærlig-
het til alle mennesker, indi-
vider og folkeslag. og at vi
får være med på å dele
denne kjærligheten med ver-
den.

Jeg ønsker å legge vekt på
hvordan dette har vært Guds

ønske fra begynnelsen. At misjonsbefa-
lingen ikke var en ettertanke Jesus kom
på før han reiste, men et ekko av histori-
en vi kan lese gjennom det gamle testa-
mentet. en del av Guds hensikt fra
tidenes morgen.

Mange av oss kjenner historiene fra
bibelen godt fra søndagsskole, leirer,
gudstjenester osv. Jeg har vokst opp
med å høre om Adam og eva, Daniel i
løvehulen, David og Goliat, Samson,
Moses og Rødehavet og mange fler.
historiene om Gud som gjør store mira-
kler i enkeltmenneskers liv, og jeg
ønsker å være som disse trosheltene som
stolte på Gud og gikk med han.

De siste 10 årene har jeg jobbet i
Ungdom i oppdrag, en av verdens stør-
ste misjonsorganisasjoner. Jeg har job-
bet med å trene unge mennesker til å
reise ut i misjon og dele det de har lært
om Gud, og jeg har selv fått lære å kjen-
ne Gud i nye utfordringer og gleder. For
noen år siden tok jeg en bibelskole der
vi studerte bibelens bøker kronologisk
og så på det store bilde, den røde tråden
gjennom bibelen. Det var da jeg åpnet
øynene for at midt i Guds gode planer
for mitt liv, ser han et stort bilde og sine
planer for alles liv. Når jeg så nærmere
på historien om trosheltene, så jeg en
Gud som gjennom alle tider har stått
med åpne armer ut mot hele verden og
ønsket oss velkommen til han. en Gud
som ikke bare bryr seg om sine utvalgte

Misjonsbefalingen
er sentrum av hva Gud har gitt oss
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18 Da trådte Jesus fram og

talte til dem: «Jeg har fått

all makt i himmelen og

på jorden. 19 Gå

derfor og gjør alle

folkeslag til disi-

pler: Døp dem til

Faderens og

Sønnens og Den

hellige ånds navn

20 og lær dem å

holde alt det jeg har

befalt dere. Og se, jeg

er med dere alle dager

inntil verdens ende.»

Matteus 28,18-20

Personalia
Agnete Haraune Amundsen (29 år) er oppvokst på Sommarøy. er gift med eirik haraune Amundsen. De 10 siste årene har
hun jobbet i Ungdom i oppdrag. Først i Kristiansand. Nå er hun, sammen med eirik, sentereledere ved Ungdom i oppdrag
på Borgen i Storfjord. Arbeidet er rettet mot å disippelgjøre ungdom, og la de ta del i misjonsarbeid i andre land. Det jobbes
også med aksjonen «Bibelen til alle» i troms og Finnmark, hvor det deles ut gratis bibler til alle hjem  (se også uioborgen.no)
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tjenere, men ønsker at hele verden skal
kjenne ham.

historiene i det gamle testamentet
handler om Israelsfolket som stammer fra
Abraham. et folk som Gud utvalgte for å
vise hele verden hvem han er gjennom
dem.

Gud kalte Abraham og sa til han: «Jeg
vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil vel-
signe deg og gjøre navnet ditt stort. Du
skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne
dem som velsigner deg, men den som for-
banner deg, skal jeg forbanne, I deg skal
alle slekter på jorden velsignes.»
1Mos12,2-3.

Senere i 1 Mosebok kan vi lese om
Josef, Abrahams oldebarn. Josef blir solgt
som slave til egypt av sine brødre . han
var en ung gutt som søkte Gud, og vi kan
lese om hvordan Gud var med han fra å
være slave til å bli nestkommanderende
under Farao, og forbereder egypt på en
hungersnød (1. Mos 37-47). Dette er en
historie der vi kan lære mye om Josefs for-
hold til Gud gjennom motgang og glede og
midt i alt dramaet kan vi overse hvordan
Gud gjennom en mann velsigner verden
med mat gjennom 7 år med hungersnød.
Det var en forferdelig hungersnød i landet
men fordi Josef hadde lyttet til Gud, kunne
han nå forsørge hele egypt og omkringlig-
gende land med mat. Gud så ikke bare til
Josef og hans behov, men til hele landet.

Videre blir Abrahams etterkommere
slaver i egypt og i 2. Mosebok kan vi lese
hvordan Gud etter 400 år sender Moses for
å føre folket hans ut av egypt. Gjennom
store mirakler i form av landeplager, viser
Gud sin makt og setter fri sitt folk. han tar
dem med ut i ørkenen og gir de loven som
lærer dem å leve etter Guds vilje.

Landeplagene virker voldsomme og
underlig spesifikke, hvis man ser nærmere

på plagene og gudene som fantes i egypt
på den tiden, ser man hvordan Gud viser
seg som større enn alle egypts guder.

Ryktet om Guden som førte Israelsfolket
ut av stormakten egypt, ville spre seg i
hele verden.

I 2. Mos 12,38 kan vi lese at når slave-
folket Israel forlot egypt, var det «Mange
slags mennesker fulgte med dem, i tillegg
til en stor flokk av småfe og storfe.». Jeg
tror disse hadde sett at Gud var mer verdt
å stole på enn egypts guder. 

Senere kommer Guds folk til det love-
de land og inntar Jeriko på en slik måte at
rykte gikk i hele verden om Israels Gud. I
historien om David og Goliat kan vi se
hvordan en liten gutt som fryktet Gud,
bekjemper en stor kjempe. Før David sen-
der steinen i pannen til kjempen, roper han
ut: Så skal hele jorden forstå at Israel har
en Gud. «1 Sam 17, 45-46»

Det siste eksemplet jeg vil ta frem er

historien om Daniel i løvehulen.
Israelsfolket er nå okkupert og sendt i eksil
til Babylon, troen på den mektige Guden
som førte dem ut av egypt har krympet, og
realiteten av alle gangene Israel vendte seg
bort fra Gud har slått inn. Midt i dette er
Daniel en gudfryktig mann som søker
herren. Da han ikke vil bøye seg for andre
guder, blir han kastet i løvehulen, og selv
om løvene er sultne, rører de ikke et hår på
Daniels hode. Neste morgen når kongen
får se at han lever, sender han ut et brev til
hele sitt imperium som lyder:

26 Deretter skrev kong Dareios til folk

og nasjoner og tungemål over hele jorden:   

«Rikelig fred! 27 Hermed gir jeg påbud

om at overalt i mitt kongerike, så langt

mitt velde når, skal folket frykte og skjelve

for Daniels Gud.

For han er den levende Gud,

han blir til evig tid.

Hans kongerike går ikke til grunne,

hans velde er uten ende.

28 Han berger og redder,

han gjør tegn og under

i himmelen og på jorden.

Han berget Daniel fra løvenes klør.»

Daniel 6,26-28

Gud er en gud som ikke bare holder til
i vårt private liv, som ikke bare ser vårt
behov for omsorg og utfordring. Men som
gjennom oss, gjennom våre to fisker og
fem brød, vår evne til å kaste stein eller
tyde drømmer vil vise sin kjærlighet til
hele verden. Jeg tror at alle kristne er kalt
til å være med i oppdraget om å gjøre alle
folkeslag til disipler. og jeg tror at når vi
er med på dette oppdraget med akkurat
den delen vi har å bringe, så vil Gud gjøre
resten. �

”Når jeg så nærmere på
historien om trosheltene,
så jeg en Gud som
gjennom alle tider har
stått med åpne armer ut
mot hele verden og ønsket
oss velkommen til han.

Misjonsbefalingen
er sentrum av hva Gud har gitt oss
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Av Hermod Bakkevoll.

Jeg besøker våre menigheter i

Hammerfest og Honningsvåg årlig, og

enkelte år to ganger i året. Det er all-

tid en velsignet opplevelse å komme til

våre venner i Finnmark.

J
eg hadde lenge planlagt og avtalt
besøk til Finnmark i juni. og denne
gangen skulle jeg ha med meg Biruk

Abebe fra Stavanger menighet. Biruk
kommer opprinnelig fra etiopia, og bren-
ner for å bidra til at kristne eritreere og
etiopiere uten menighetstilknytning skal
bli med i en lokal norsk eller flerkulturell
menighet der de bor, eller i hvert fall i
nærheten av der de bor. Biruk hadde på
forhånd funnet ut at det i hammerfest var
flere eritreere som Arctickirken ikke
hadde kontakt med.

Biruk har et stort nettverk i Norge, og da
en gruppe eritreere i Bodø fikk høre om
denne turen, ville de også være med.

Dermed ble det slik at et helt team av unge
eritrere og etiopiere ble med meg på
Finnmarkstur i juni. Det ble en fantastisk
opplevelse, og jeg kjente at det var svært

velsignet og berikende å være på tur med
unge og ivrige mennesker igjen. Det er alt-
for lenge siden sist. Biruk og de andre i tea-
met gjorde en fantastisk innsats for å oppsø-
ke og snakke med eritreere og etiopiere i
hammerfest, og vi tror at dette vil merkes i
Arctickirken etter hvert. I hammerfest fikk
teamet til også et ekstra møte, der eritreere
og etiopiere ble spesielt invitert.

teamet deltok med vitnesbyrd, sang og
musikk, og en sterk forbønnstjeneste på
møtene både i hammerfest og i
honningsvåg. Det ble inspirerende og svært
velsignelsesrike møter. en stor oppmuntring
og inspirasjon til våre venner i menighetene
både i hammerfest og i honningsvåg.

Biruk har oversikt over andre steder i
Nord Norge der vi bør gjøre et lignende
fremstøt som det vi gjorde i Finnmark. Så
får vi se om jeg igjen skal få gleden av å
være på evangeliseringsreise med Biruk og
andre i hans nettverk. Jeg er svært takknem-
lig for at jeg fikk muligheten til å være en
del av teamet, og for å ha blitt kjent med nye
flotte mennesker. �

En annerledes Finnmarkstur

Biruk Abebe og Hermod Bakkevoll.

Her ser vi noen av de som ble med på besøkstur til Hammerfest og Honningsvåg i juni.  Biruk Abebe er nr. tre fra Høyre, sammen med Steve og

Benedikte Arild fra ledergruppen i Arctickirken i Hammerfest. Foto: AMANUeL KhASAY
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Hvor går veien videre?Hvor går veien videre?

Må Gud velsigne begeistringen

Den nye Rivermont er nå innviet, og

mange spør seg om det nå er stopp i

utbyggingen av senteret.

t
il det kan ikke Dn gi noe godt svar,
men vi vet at det fortsatt venter
oppgaver  i størrelsesorden cirka

600.000 kroner ( se egen sak)
Skal det være et senter for familieleirer,

påskeleirer, junior – og ungdomsleir, høst-
treff, Kontaktmøte og Kvinnestevne – alle
arrangement i regi av Baptist Nord? eller;

skal en legge opp til utleie for organisasjo-
ner som tidligere har funnet senteret for-
målstjenlig til sine opplegg, og satse på at
dugnadsånden fra utleier skal bidra til
gjennomføringen?

Pr i dag har virksomheten vært 100 %
dugnadsbasert. Personer fra hele Baptist
Nord-land har brukt noe av sin fritid for å
stille på leirer ogandre arrangementer på
Rivermont.

Bør fokus nå være å få ansatt en daglig
leder for Rivermont – slik at senterets

utleiepotensiale kan ivaretas og utvikles?
hvilke kvaliteter skal en slik leder ha?

enkelt sagt gode leder- og administrative
egenskaper. Skal det være kvart, hel eller
full stilling?

Spørsmålene er mange, og på et eller
annet tidspunkt – i relativt nær fremtid – må
svaret gis.

Det har betydning for hvordan
Rivermonts fremtid blir. �

«feh»

D
et har vært en merkelig vår og
sommer. Baptistsamfunnets
landsmøte måtte flyttes til

oktober. Påske- og juniorleirene på
Rivermont måtte avlyses.
Gudstjenester og tilsvarende samlinger
kunne ikke arrangeres. Samfunnet gikk
i Corona-dvale.

hvordan ville vår hverdag i Baptist
Nord -landet vært, hvis vi i fremtiden
ikke kunne ha gudstjenester og andre

samlinger, og kirker og bedehus har blitt
stengt. hvordan ville vi ha det  - uten vår
lokale menighet.? Du vet svaret for din
egen del.

For meg ville det  blitt et stort savn.
Derfor; når vi nå går inn i tider som

forhåpentligvis blir coronafri, så bør vi
glede oss – og begeistres – over våre fel-
lesskap og fellesarrangementer i Baptist
Nord-landet. La  oss i fellesskap bidra til
at gudstjenester, møter, menighetsfelles-

skap på lokal og distriktsplan, blir noe vi
alle slutter opp om. På  denne måten viser
vi også hva fellesskapet og det kristne tro
betyr for oss. Det kan ha en smitteeffekt a
la coronviruset, men på en positiv måte.

La oss vise at vi elsker menigheten og
det kristne fellesskapet vi er en del av. �

Begeistring smitter veldig.

Må Gud velsigne begeistringen.

Rivermont åpner uendelig mange muligheter. Bidrar vi til å realisere dem? Foto Feh
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Overveldende lav oppslutning

Den årlige og tradisjonelle oppslutning-
en om dugnaden på Rivermont hadde
også i sommer liten oppslutning. Det til
tross for at opplegget ble presentert tid-
lig i flere medier.
Fem personer stilte.

Siden juniorleiren ble avlyst pga coro-
naviruset ble sommerdugnaden fordelt
over to uker.

høstdugnaden i september har forhå-
pentligvis noe bedre oppslutning hva
antall dugnadsarbeidere angår.

Ekstra nedbetaling på 

Rivermont-lånet

Driftsstyret for Rivermont vedtok i sitt
sommermøte at en ekstra nedbetaling
på 750000 kroner ble gjort.

Dette for  å spare renteutgifter.
De månedlige innbetalingene på lånet –

til banken – er 16000 kroner.

Forhandler med banken
ernst Selvik har på vegne av
Driftsstyret for Rivermont forhandlet
med banken om redusert lånerente.

Pr i dag det den på 4,5 %

Vipps på Rivermont

Det er nå ordnet en Vipps-ordning
Rivermont og vippsnummeret er
617956

Bedre kjøkkenløsning
Driftsstyret har gjort et formelt vedtak
om at torbjørn hansen hos torbjørns
Catering, skal komme med forslag om
hensiktsmessig oppgradering av kjøkke-
net.

Når forslaget er mottatt bestemmer sty-
ret veien videre i kjøkkensaken

Maling av peisestua.
Den nye spise- og møtesalen på
Rivermont er blitt et flott lokale, med
sin tilnærmet hvite vegg- og takfarge.

Det er kommet ønske om at også pei-
sestua må fargelegges på samme måte.

Det ble behandlet på et møte i mai. Der
ble det gitt aksept for maling, men i etter-
tid har det kommet innspill til styret om at
gjennomføringen i sin helhet ville bli van-
skelig, selv om andre hadde tilbudt seg å
gjøre jobben.

Vedtaket ble derfor at det ble enighet
om å utsette malingen av peisestuen til
høsten, eventuelt 2021.

Møblering i spisesalen.

Det har vært laget et utkast til oppsett av
møbler bakesrt i spisesalen.

Dette ble ikke godkjent.
Nytt forslag vil bli forelagt driftsstyret

Møblene skiftes
Møblene i peisestua på Rivermont har
vært i bruk siden senteret ble åpnet.

Disse er moden for utskifting. Det
samme gjelder sofaene i soveromsfløya.

Kvæfjord baptistmenighet er interes-
sert  i å benytte seg av noen puter, da
menigheten har samme møblement,

Dermed blir mesteparten av putene å
leve videre i Kvæfjord, mens treverket blir
kastet eller brent.

Ny prosjektor
Utbyggingen på Rivermont gjør at
behovet for enda en prosjektor har
meldt seg.

Den er plassert i spisesalen.

�

SMÅNYTT FRA RIVERMONT

Det må bygges handicaptoalett på
Rivermont. Kostnad ca 300.000 kro-
ner.

Brannsikringen må oppgraderes.
Prislapp ca 140.000 kroner.
Ventilasjonen  må også moderniseres.

Prislapp ca 140.000 kroner
I tillegg er det også planlagt innkjøp
av nye møbler til peisestua. �

Nødvendige oppgraderinger må til
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Det ble endelig tid til et besøk. Med en

snev av dårlig samvittighet besøkte jeg

en person som flere ganger sa at jeg

måtte stikke innom. Det ble en varm

velkomst. Snart kom kaffen på bordet,

og de innkjøpte kakene smakte for-

treffelig. Samtalen ble god, og når

nærmere to timer var gått, var det på

tide å tenke på å gå.

- Dette har vært to flotte timer, sa ved-
kommende. Jeg har sjelden besøk, så det
var flott å ha noen å snakke med.

- Jeg skal love deg en ting; det skal ikke
bli lenge til neste gang, for dette gjorde godt

for meg også, sa jeg.
- Jeg får håpe at det blir en neste gang.

Som du vet så er helsen dårlig, men vi får
håpe, sa vedkommende.

Det ble med håpet. Vedkommende døde
før neste besøk ble gjennomført. Det ble en
vond opplevelse.

hva var det som hindret meg i å besøke
en person, som satt alene? en person som
slet med sykdom, og som syntes at noe av
det fineste var å kunne snakke med noen –
få et besøk

Dette ble en tankevekker. hvordan prio-
riterer jeg? hva er det jeg ønsker å oppnå
med min måte å leve livet på?

Kan det være at det sitter noen ensomme

sjeler rundt omkring som heller ønsker et
besøk av meg , i stedet for et program på
tV?

Ensomhet og følelsen av å være uønsket

er det verste formen for fattigdom.

Ordene tilhører Mor Theresa.

Mange mennesker sitter ensom i sine
hjem. Noen er sikkert ensomme i menighe-
ter og andre folksomme sammenhenger.
Kanskje skal du og jeg tenke oss litt om.
Små justeringer av våre tidskalendre kan
bidra til at ensomhet og følelse av å være
glemt eller uønsket kan bidra til at de som
føler seg ensom og alene kan få en rik-
dom inn i sitt liv. Rikdommen kan være
ditt besøk.                              «feh» �

Rikdommen kan være ditt besøk

Det ekstraordinære årsmøtet i Nord
Norsk Baptistungdom ( NNBU) gjorde
i sitt årsmøte 14. august følgende ved-
tak:

Endring av vedtekter for NNBU
Styrets forslag: «NNBUs vedtekter
vedtatt i troms 15. august 1981 vedtatt
på årsmøtet på Åse i 1999 oppheves og
erstattes med nye vedtekter»

Fremlagte vedtekter for Rivermont er
gjeldende fra dags dato i organisasjonen.

Vedtaket var enstemmig, og deputerte
fra 13 menigheter var til stede. Årsmøtet
var derfor vedtaksdyktig

Vedtakene innebærer at vi nå sender
registrering til Brønnøysundregisteret og
får endret navn på NNBU til Rivermont.
Nye vedtekter for Rivermont erstatter
NNBU`s gamle vedtekter.

Styret som er valgt måtte velges for å
erstatte det gamle NNBU-styret som er
registrert i Brønnøysundregisteret.

Årsmøtet i Februar i 2021 vil velge
styret i Rivermont på ordinær måte. Slik
som tidligere år.

Det sier leder i Driftsstyret for
Rivermont, Bård Jørgen Kollbotn til DN.

Av plasshensyn refereres ikke de nye
vedtektene. �

Ekstraordinært årsmøte:

Nord Norsk Baptistungdom ( NNBU) ble Rivermont

harstad baptistmenighet har siden 2006
drevet busstransport til og fra kirka. På
søndagene kjøres det til/fra gudstjenester
og på fredager til/fra ungdomsklubben. I
2008 ble det kjøpt inn egen buss. Bussen
har tjent oss godt i alle disse årene, men
har etter hvert blitt kostbar å drifte, samt
vedlikeholde. I tillegg ble den for stor for
dagens behov.

Menigheten ønsker fortsatt å ha buss for
transport til og fra kirka, og på årsmøtet i
februar ble det gjort vedtak om anskaffelse
av en mindre buss, sier odd Nilssen til
Distriktsnytt. �

Ny buss til Harstad

En slik buss er nå kjøpt inn, og sist i juni

måned var Ernst Selvik og Odd Nilssen i Sør-

Norge og hentet bussen nordonver.
Foto eLLINoR SeLVIK
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Endelig stevne
B

aptist Nord-styret skal ha all ære
for at de fikk til et ekstraordinært
distriktsstevne på Rivermont.

Planen var jo at stevnet skulle være en
del av Nordkalottkonferansen i
honningsvåg, som ble avlyst på grunn av
vår alles uvenn Coronaviruset.

Styret måtte sørge for skikkelige og
sikre smitteverntiltak. Desinfeksjonsvæske,
god plass mellom deltagerne, både i møter
og ved måltider og samtaler ble behørig
orientert om.

Dette gjorde at årets stevne kanskje var
et av de med færrest deltagere – spesielt
blant den yngre garde.

Likevel; stevnets programtilbud bidro til
at det ble levert god forkynnelse, flott sang
og musikk, og stor gjensynsglede.

ekstra gledelig var det å få møte vår
kommende generalsekretær Bjørn Bjørnø.
han bragte både begeistring og velsignelse
med sine taler, sitt foredrag og tilstedevæ-
relse.

Rune Dahl, nypastoren på Sommarøy og

Bjørn Bjørnø, Baptistsamfunnets kommende generalsekretær, deltok i hele stevnet. ALLe Foto Feh

Gunn Wold, en ivrig dugnadsarbeider.

En fin helg med godt fellesskap.

Stevnet hadde et lyttende publikum til foredrag, prekener og sang.

Steinar Aas gjorde en kjøkkentjeneste hele helgen.
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Endelig stevne
tromsø talte i åpningsmøtet, og ledet også
allsangen på lørdagskvelden. en musikals
kapasitet som presenterte mye egenkompo-
nert, men også gamle klassikere.
Begeistring og velsignelse fulgte hans opp-
gaver.

Ingfrid Mundal, en kjent og kjær medar-
beider, som gjennom sin proffesjon som
søndagsskolekonsulent i Nordland, skulle
«mate» de yngste, ble ikke arbeidsledig,
selv om fraværet av barn og unge var stort.

hun presenterte likevel sitt budskap for
den voksne forsamling, og i likhet med
Bjørnø og Dahl var hun et redskap for å
bringe Guds velsignelse til tilhørerne.

hun skal for øvrig delta på
Kvinneweekenden på Rivermont i septem-
ber.

Stevnet ble en samling hvor gjensyns-
gleden var stor, og selv om mange sikkert
var redd for coronaen, og holdt seg hjem-
me, så fikk i alle fall de som deltok en helg
fylt av nytt mot, velsignelse og takknemlig-
het. �

Bjørn Bjørnø, Baptistsamfunnets kommende generalsekretær, deltok i hele stevnet. ALLe Foto Feh

Leif Vollan, leder i Baptist Nord, 

ledet innvielsesfesten.

Utvidet møtesal og coronasituasjon gjorde at det ble avstand mellom tilhørerne.

Agnete Haraune Amundsen og Charlotte Eidem Hansen skapte humør i gudstjenesten.

Elsa Danielsen og Eve Akservatne fra baptistmenigheten på Mo deltok i stevnet.
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Flaggstang fra Harstad-speiderne

e
t leirsted med respekt for seg selv
må ha en flaggstang, og i 1949
kom den på plass.

Det sørget speiderne i harstad for, sier
Berit Rydland  - som på dette tidspunktet
hadde pikenavnet Salminen.

hun var aktiv i baptistkirkens speider-
gruppe.

I en samtale med Distriktsnytt forteller
hun om speidertiden i harstad, og minnes

med glede alle hyggelige samlinger i spei-
derregi – også på Rivermont. Konrad
Stornes, hansine Aas og Anders teige var
sentrale ledere i hennes speidertid.

På disse leirene hadde alle med seg tørr-
mat, men deltagerne fikk middag, servert av
leirkokk edvin Andreassen

hun minnes også at svenske speidere
besøkte Rivermont.

På dette tidspunktet måtte alle ligge i telt. �

N
år vi i dag ser på det fantastis-
ke leirstedet Rivermont, så må
vi være ærlig å si at det er langt

lettere å å være leirleider i dag, enn tid-
ligere. Viktigheten av oppgavene før
og nå er de samme, men i «gamle
dager» så var det langt mer primitive
forhold å «leire» under

Dagens Rivermont har cirka 120
sengeplasser, og 5 hytter for overnatting.
I gamle dager var det hovedsaklige sove-
tilbudet medbrakte spisstelt.

her måtte en sove, uansett vær og
føreforhold. Det gikk stort sett greit, men
i alle fall en gang alle deltagerne eva-
kuere til baptistkirken i Kasfjord.

Regnet hadde tatt overhånd.
Uansett dagens eller tidligere fasilite-

ter. Når Distriktsnytt har snakket med
deltagere fra riktig gammel leirtid, så
minnes de leirene med stor glede.

Når det gjelder leirledernes arbeids-
oppgaver så var leirene på Bjarkøy,
hunstadsetra, Kasfjord – og til sist på

Rivermont, så var oppgavene mye likt.
Men når oppgavene ble utført i et atmo-
sfære, hvor det å få dele sin tro med
andre ble gjort, bar oppgavene uansett en
glede.

Det er all grunn til å rette en stor takk
til alle som i årenes løp har vært leirle-
dere. Ingen skal nevnes ved navn.

en ting er i alle fall sikkert: De gjorde
en utrolig viktig innsats.
hvordan er iveren i dag? Stiller du som
leirleder om du blir spurt? «feh»

Hva var det som drev dem?

Når flagget skulle heises eller fires var det

samling rundt flaggstanga.

Det ble arrangert leir selv om Rivermont

ikke var ferdig.

Berit Rydland. Foto: DAG RYDLAND
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- JEG ER VELSIGNET
- og svært takknemlig

Travelt, men trivelig
Ileirer, weekender og andre samlinger

er det mange som tar kjøkkentjeneste,
og denne gangen var det Bergliot
Skoglund, Lill henriksen og Steinar Aas,

som tok jobben. Coronaproblematikken
gjorde at serveringen måtte organiseres på
en litt annen måte enn tidligere, men all ære
til trioen som taklet dette på en god måte.

Frokost, middag og kvelds fra fredag til
søndag gjorde ikke kjøkkenet til noe hvile-
hjem.

Det ble bekreftet da Steinar Aas i siste
middagspause spurte Lill henriksen om
hva han skulle spise til dessert

- Lill, hva vil du anbefale?
- Æ anbefale ei seng…..for nå skal det

bli godt å hvile.

Godt jobbet!!
en stor takk til kjøkkenpersonalet. �

Hun var distriktsstevnets eldste delta-

ger, men  97-åringen så ingen grunn

til å sitte hjemme.

- Jeg er velsignet – og svært takknemlig –
for min jernhelse. Det har nok vært med-
virkende til at Rivermont har fått så stor
plass i mitt liv, og et sted hvor jeg kunne
bruke kreftene.

Gunvor Jacobsen var på sin første leir
for 64 år siden. Det ga mersmak, og sam-
men med ektemannen Karl, ble de fast
inventar på mange leirer i årene som kom.
Karl var ofte leirsjef, mens Gunvor var i
kjøkkentjeneste

- Vil vi at de unge skal bli kjent med
Jesus må vi yte litt innsats, sier Gunvor. Det
er selvsagt litt hektiske dager å være på leir
som leder, men du verden for en velsig-
nelse. Fellesskapet mellom lederne og del-
tagerne, i skjønn forening med det gode

budskapet, gjør leirdagene til en flott opple-
velse

-  Det har tidligere vært hevdet at det kan

være litt vanskelig å få tak i ledere til for
eksempel kjøkkentjeneste. hva mener du
om det, Gunvor?

- ebba Pedersen, Margit hansen og jeg
var et trekløver som gikk svært godt sam-
men, og hadde mange fantastiske leirer
sammen. Vi var et trekløver som elsket
Rivermont, og så frem til å få være med på
Rivermont.

Jeg har sagt det før, og gjentar det gjer-
ne: Det burde være venteliste med folk som
vil tjenestegjøre på kjøkkenet, og i de andre
oppgavene på Rivermont.

Nå har vi nettopp hatt innvielse av
utbyggingen. Vi har fått bedre lokaliteter til
både møter og bespisning. Nå er det en fryd
å samtale rundt bordene, for lyddempingen
er fantastisk. Snakk om utvikling.

Vi har uendelig mye å være takknemlig
for, sier Gunvor! �

Bergliot, Steinar og Lill avsatte tre minutter til fotografering. Foto Feh.

Skal det være stevne på Rivermont

hører mat med. Og skal det lages mat

må noen gjøre det.

Gunvor Jacobsen. Foto: Feh
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Det er kun 60 personer som er såkalt

Rivermonts Venn.

D
et vil si at de regelmessig (måned-
lig, kvartalsvis, halvårig eller hel-
årig) betaler et beløp til

Rivermonts Venner.
Beløpet som gis bestemmes av giver, og

går fra 100 kroner og oppover.
Når en vet at det i Baptist Nord er cirka

800 baptister, pluss  svært mange menig-
hetsbarn, er oppslutningen om Rivermonts

Venner altfor lav. Nå har vi nettopp fått   et
nytt senter, som på mange områder møter de
utfordringene vi hadde, hva plass for møte-
virksomhet angår. Vi har fått en lekker
møte-/spisesal, hvor alt av tidligere støy blir
eliminert til et absolutt minimum.

hvorfor være en Rivermonts Venn? Det
handler om noe langt mer enn å bidra til å
betale på lånet.

Rivermonts Venner skal gjennom sine
bidrag skaffe senteret inntekter, som blant
annet muliggjør ansettelse av daglig leder,

som igjen kan bidra til økt aktivitet og inn-
tekter. Rivermonts Venner vil også gjennom
sin givertjeneste bidra sterkt til det evange-
liske arbeidet som jo er hovedformålet med
senteret. I distriktsmøtehelgen ble nettopp
den evangeliske oppgaven fremholdt som
særdeles viktig.

Meld deg til givertjeneste allerede i
dag!

Rivermont trenger din støtte! �

Bli en Rivermonts venn!

alle 800 baptistene  i nord gav 100 kroner hver måned
Det vil gi 80.000 kroner pr måned – eller 960.000 kroner pr år.
Da vil vi kunne betale løpende utgifter og bidra til lønn for
ledelsen av Rivermont.
tør du si nei til denne muligheten? Det blir cirka kr 3,- pr dag

Eller om 
800 baptister gav 200 kroner pr måned?
Det ville gi 160.000 kroner pr måned – eller kr 1.920.00 pr år.
tenk hvilke muligheter som åpner seg for cirka kr 6,- pr dag
Fyll ut og send inn kupongen  på neste side allerede i dag. �

TENK OM

Rivermont gir gode opplevelser for barn, unge og voksne!
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AvtaleGiro en enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave på
enkelt. Med avtalegiro lar du banken din ordne betalingen for deg. 

oBS: Avtalegiro må ikke forveksles med "Faste oppdrag over nettbank". Gave-beløp over nettbank må registreres manuelt av oss
for at giver skal få skattefradag med det merarbeid dette medfører.

Sikkert. Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. På kontoutskriften , på kontofonen eller i nettbanken kan
du enkelt kontrollere at rett gavebeløp er betalt til rett tid. Ønsker du å stoppe betalingen, er en telefon til banken alt som skal til.

Fordel for Rivermont Ungdomssenter. Rimelig ordning å administrere. Sparer oss for mye papirarbeid- ressursene kan settes inn
på andre viktige områder.

Rimelig. AvtaleGiro er en av de rimeligste måtene å overføre gavebeløp på
Slik kommer du i gang. Fyll ut svarkupongen. Av sikkerhetshensyn bes du oppgi en maksimal beløpsgrense pr trekk, men du vil

bare bli trukket for det avtalte gavebeløpet du har oppgitt. Ditt fødselsnummer må med, hvis du ønsker skattefradrag. ta gjerne høyde
for at du senere vil ønske å heve ditt terminvise gavebeløp slik at du - hvis det skulle bli aktuelt - ikke behøver å fylle ut ny svarku-
pong. Firmaer kan også få skattefradrag.

For 2016 er maksimalt skattefritt gavebeløp kr 25000,- minimum kr 500.
Send svarkupongen i signert stand til Rivermont Ungdomssenter. hvis du er med i givertjenesten allerede, ber vi om at du overfø-

rer gitt gavebeløp på vanlig måte inntil avtalegiro-ordningen trer i kraft.

SVARKUPONG

� Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnummer er

� For firma/bedrifter skrives foretaksnummer

� Jeg ønsker å få tilsendt giroer i posten istedet for å
benytte AvtaleGiro ( mer kostbart for Rivermont
Ungdomssenter)
I ht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi
om følgende: Når du støtter Rivermong Ungdomssenter, vil
vi oppbevare informasjonen om at du har gitt, og gjør opp-
merksom på at du i fremtiden kan komme til å motta mate-
riell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn og adresse til
andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige myndig-
heter, for eksempel skatteetaten vedrørende eventuelle skaf-
fefradrag.

Jeg vil gi min støtte til Rivermont Ungdomssenter med kr

� Pr måned � Pr kvartal � Pr Halvår � Årlig

� Jeg ønsker å benytte AvtaleGiro
Mottaker: Rivermont Mottakers konto
Ungdomssenter 4760 05 45600 
Beløpet trekkes fra mitt kontonummer

Beløpet trekkes den 20. i måneden 

� Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen                                   
(Rivermont Ungdomssenter sparer bankgebyr)

Sted...........................Dato........................  

Beløpsgrense pr trekk .......................
(Må være samme som gavebeløp eller høyere)

Navn......................................................................

Adresse..................................................................

Postnr/sted.............................................................

Underskrift............................................................                       

KID (fylles ut av Rivermont Ungdomssenter)                     Avtalen sendes/leveres i lukket konvolutt til
Rivermont Ungdomssenter
Boks 58, 9481 Harstad
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Han bruker ikke de store ordene, men

når han fortalte om prosessen fra

start til innvielse for den nye møte- og

spisesalen, så skjønte en raskt at inn-

vielsen var en stor opplevelse for

Ernst Selvik.

P
rosjektet har ikke vært helt enkelt å
få sluttført. Ikke fordi folk har vært
vanskelig og tverr, men fordi flere

løsninger ble presentert, og som igjen
førte til at dagen for innvielse ble langt
unna.

Nå er endelig utvidelsen gjennomført, og

når coronaen sier takk for seg, så kan vi
igjen ta senteret i bruk – i sin fulle bredde.

Firma Rognerud, som har stått for oppfø-
ringen, fikk skryt for godt samarbeid, og
godt utført arbeid.

Arkitekten måtte også tåle mange gode
ord – og spesielt for si prising av tegnings-
prosessen.

en reell pris ble særdeles kraftig redu-
sert, og på spørsmål fra ernst var arkitek-
tens svar at  «-jeg har gått på søndagssko-
len»

De gode ordene  måtte de – ikke altfor
mange – som hadde bistått i byggeprosessen
også høre.

En stor kveld for Ernst!

Det var en gang . . .

D
et er ikke så veldig lenge siden vi
måtte ha telt utenfor Rivermont,
for å huse alle som meldte seg til

stevne.
Noen av bekymringene var om det ble

kaldt eller varmt ute. Måtte en bruke ekstra
varme i teltet, slik at besøkende ikke frøs? 

Det var da en lengtet etter en møtehall.
Noen var for og noen var mot.

Nå har vi fått en god løsning innendørs.
La oss glede oss over den, og støtte opp

om arrangementene som blir på Rivermont.

Ernst Selvik. Foto Feh

Til venstre: Det  var en gang....Nå er det flott

møtesal innendørs.

Under: Den ny spise-/møtesalen er blitt et

lyst og trivelig rom, med super akkustik. Foto

Feh
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Fra diverse protokoller og tidsskrifter kan
en blant annet lese:

1948: Mye arbeid utført på Rivermont i
løpet av sommeren. henstilling om mer
dugnad. Arne Nordli leder for byggear-
beidet.

1949: Styremøte 30.4. enig om å ta inn 4
mann for å få ungdomshjemmet reist.
Forslag om at olaf Frikstad blir leder av
Rivermont og arbeidet med hjemmet de
kommende år.

1950: P. A. Amundsens tegninger for
Rivermont ble godtatt. overslag for full-
førelse kr 20.000,-

1951: 1. etasje ferdig, men innredning
av hovedetasje gjenstår.

1955: helene eidem drev kafe. Andreas
eidem var ansatt i 2 måneder for å arbei-
de på Rivermont., samtidig som han vir-
ket i Kasfjord.

Muren pusses utvendig og huset males.

1959: Dugnadsleir på Rivermont.

1960-61: Kafedrift

1962: Drøfter om campingplass på
Rivermont.

I styremøter og årsmøter ble det drøftet
mye om utbyggingen på Rivermont. og all-
tid har det vært uttrykket den store betyd-
ninge det er å ha et slikt leirsted for ung-
dommen.

Men løsningene har stoppet når det var
snakk om å utføre oppdraget. Derfor har det
alltid vært de få som måtte gjøre det meste
av arbeidet i tro på at det ville lykkes.

Uten å plage leserne med for mange
detaljer gjør vi et hopp til innvielsen av spi-
sesalen. (Se egen sak). Men vær klar over at
i mellomtiden har det vært tusenvis av dug-
nadstimer og frivillig innsats, for å få det
senteret vi har i dag.

Som takk for iherdige menneskers inn-
sats, kan jo du og jeg bli Rivermonts Venn,
aktive forbedere for Rivermonts virksomhet

(Kilde: NNBU 75 år)

Vanskelig å få gjort dugnadsarbeid

Det startet med at . . .

D
ette brakkematerialet ble brukt til
å sette opp hovedhuset på
Rivermont.

han var med da materialet til Rivermont
kom fra Bjørnefjell , og bidro med å få det
plassert på riktig plass…

han er kanskje eneste gjenlevende av de
som var med å gjøre nettopp denne jobben.

Bjarne Andreassen fra harstad mimrer
begeistret om den historiske dagen. I en
alder av 88 år forteller han på en så levende
måte, at en føler seg hensatt til dagene i
1946.

- Sett med dagens øyne var dette ikke
rare greiene. Men det fantes personer med
sterk tro og en stor porsjon idealisme. Det
muliggjorde ønsket om et eget leirsted.

Byggingen kom ikke i gang med det
samme. I Distriktsnytt 6/1947 kunne en lese
at det ble annonsert arbeidsleir på Skjerstad
22- 27 september.

Da NNBUs årsmøte ble arranger i
hadsel 28. juni 1947 ble edvin Andreassen,
erling holand, elias Aardal og Karl
Solheim valgt til byggekomite.

Bjarne Andreassen var med å motta brak-

kene/materialet som kom fra Sverige.
Foto Feh

Den første Rivermontbygningen i en tidlig fase.

Det var våren 1946 at Svenske baptis-

tenes ungdomsforbund sørget for at

NNBU skulle få noen tyskerbrakker

som stod på Bjørnefjell. Disse ble

fraktet til Narvik, og videre med båt til

Harstad .
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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

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

Å jobbe med Distriktsnytt har vært en stor
glede, og kontakten med hele Baptist Nord-
distriktet har vært inspirerende.

Å formidle noe av det som skjer i distrik-
tet har jeg satt pris på, og jeg hadde store pla-
ner om å utvikle Distriktsnytt, gjøre det enda
mer interessant for leserne.

Dessverre har helsen skapt en del utfor-
dringer. etter anbefaling fra legen trekker jeg
meg derfor som redaktør.

Mvh

Frank Einar Hansen

Slutter som redaktør

Høsttreff
Leir for ungdommer 13-18 år på Rivermont. Det blir aktiviteter, møter, lovsang og et flott
sted å få seg nye venner.

Høsttreff 8.-11. Oktober 2020

Høsttreff er fellesskap og glede. Bildet er fra  treffet i 2018. Foto Feh


