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Lederskifte på Sortland
Baptistkirken på Sortland ligger midt i sentrum.

Øystein Lode har flyttet fra Sortland, og overlot i
den forbindelse lederoppgavene i menigheten Lys
i Nord, Baptistkirken Sortland, til Roar Christensen,
som var nestleder.
Av Øystein Lode

M

Øystein Lode.

ange av dere som leser
Distriktsnytt, har siden menigheten ble revitalisert i 2008
kunnet glede dere over utviklingen i
menigheten. Gjennom disse årene har
Øystein Lode vært i lederteamet for
menigheten. Når han nå flytter, var det
viktig å gå en prosess for å se på gode løsninger for menigheten.
Vi samlet ressurspersoner både fra de
norskspråklige og fra de som har opprinnelse fra Myanmar til to planleggingsmøter,
der også distriktsarbeider Hermod
Bakkevoll var med.
I møtet ble det lagt frem ulike skisser til
hva som kunne bli gode løsninger fremover.

Det ble fort klart at gruppen hadde full tillit
til nestleder Roar Christensen som da tenkes å trå til som leder fremover til nytt årsmøte. Holdningen var at her fikk man brette opp ermet og trå til for å holde et bra baptistarbeid gående, og ulike ressurspersoner i
menigheten ble fremhevet.
Det var en konstruktiv og offensiv håndtering, og i påfølgende menighetsmøte ble
Øystein Lode takket for mangeårig innsats,
og nye ansvarspersoner valgt inn. Så nå ber
vi Kristus som er hode for sin menighet om
å velsigne medarbeiderne til å tjene med
iver og hengivenhet. Gud har fortsatt en
plan for sin menighet på Sortland.
■

ANDAKT

La oss be!
Er du morgenfugl og tidlig oppe
på søndagsmorgen – før kl 06.55?

D

a har du sikkert lagt merke til
at «Gud, signe vårt dyre
fedreland» spilles på
radio NRK. Etter hvert
som tiden har gått, har
jeg blitt stadig mer
begeistret for denne
bønnen – tidlig en
søndag morgen.
I sin tid ble det
sterke protester, da
sangen ble fjernet
fra nevnte tidspunkt. Protestene
var så sterke at NRK
måtte gjeninnføre
bønnesangen.
Hver gang

jeg hører sangen gjør den noe med meg,
og jeg føler en stor trygghet i det å lytte
til den gode teksten.
Paulus sier «Be uavlatelig»
Da er det ikke bare med ord,
men også med vår tanke.
«Det er ikke for Gud, at
bønnen er så viktig.
Det er for oss selv.
Bønnen er selve
troens åndedrett» (sitat fra
dominikanerpater
Hallvard Rieber
Mohn)
Hva er bedre
enn en god troens åndedrett?
Bønn er et
gode, en fantastisk kanal for kommunikasjon med
Vår Herre.

Det er din og min direktelinje til
Skaperen, og i Jesu navn får vi legge
frem både våre problemer og våre takksigelser, ja alt som ligger oss på hjertet.
La oss alle, som Distriktsnytts lesere,
gjøre 2021 til et år hvor bønnen for enda
større plass enn tidligere. Det tror jeg vil
bringe bare gode ting med seg.

”

Av Frank Einar Hansen,
Aune Baptistmenighet

Det er ikke for Gud, at
bønnen er så viktig. Det
er for oss selv.
Bønnen er selve troens
åndedrett.
Dominikanerpater

Hallvard Rieber Mohn
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Menighetsliv i coronatider

Fra innspilling av julegudstjeneste i Medkila kirke.

Selv om vi her i nord har hatt, og har
mindre coronasmitte enn i andre
deler av landet, merker vi restriksjonene godt i vårt menighetsliv og distriktsarbeid.
Av Hermod Bakkevoll

I

forrige nummer av Distriktsnytt, som
kom ut på ettersommeren, kunne vi
lese om et vellykket distriktsstevne,
med innvielsesmarkering av det utvidede
og ombygde Rivermont. Etter det fikk vi
også avviklet kvinneweekend, høsttreff
og kontaktmøte på Rivermont. Alle disse
arrangementene ble gjennomført med de
smittevernreglene som gjelder, men ble
likevel gode opplevelser for alle som deltok. Livet i de fleste menighetene gikk
også mer eller mindre normalt utover
høsten. Vi er også veldig takknemlige for
besøksreisen Ung Baptist hadde i distriktet vårt oktober.
Men en viktig milepæl i Nord Norsk
Baptisthistorie måtte utsettes, nemlig 150-

årsmarkeringen for Tromsø Baptistmenighet. Vi vet at menigheten i Tromsø var den
første Baptistmenigheten i Nord Norge, og
«modermenighet» for mange av våre andre
menigheter i nord. Vi håper at det blir aktuelt å komme tilbake til denne markeringen,
selv om det da har gått mer enn 150 år siden
stiftelsen.
Frem mot jul ble det mer og mer stress
og usikkerhet rundt menighetslivet, grunnet
regler og råd fra sentrale myndigheter.
Julefeiringen i våre menigheter ble sterkt
preget av disse begrensningene, og en del
menigheter satset på digitale løsninger. Vi
nevner menighetene i Harstadområdet,
menigheten på Sommarøy. Menighetene på
Andøya var med i en felleskirkelig digitalt
gudstjeneste. I tillegg til dette har det jo
vært tilgang til mange digitale gudstjenester
fra baptistmenigheter ellers i landet, og på
internett generelt. Men vi forstår veldig
godt at savnet etter å feire gudstjenester og
andre samlinger i menighetene våre nå er
stort.
Etter jul er det meste blitt innstilt, vi
kjenner nok på at savnet etter å kunne være

sammen i kirkene våre, og større frihet til å
besøke hverandre bare blir større.
15. januar hadde styret i Baptist Nord
styremøte, på skype rimeligvis. Styret drøftet fremtidsutsikter og konsekvenser av
coronasituasjonen i vårt distrikt. Det er når
dette skrives usikkerhet rundt alle planlagte
arrangementer i første halvår i år. Vi vil
sende ut informasjon om hvordan dette blir
fremover.
Vi har lært oss å være kreative, og vi har
blitt flink til å holde kontakt med hverandre
på de måtene vi kan det. Vi takker hverandre for at vi står sammen, holder kontakt
med andre så godt vi kan, og ber for hverandre, for våre kontakter og for våre menigheter. Gud har ikke pålagt oss noen restriksjoner i forhold til kontakten med ham. Vi
ønsker dere alle Guds velsignelse.
■
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1. Fra Harstad. 2. Fra Sommarøy. 3. Kjell Einar taler på møte hos Rehobot. 4. H

Kjell Einar Granholt, som er daglig
leder i Ung Baptist og Tim Soolwong
Kim besøkte i fjor høst menighetene i
Nord-Norge.
Av Kjell Einar Granholt

M

ålet med turen var å bli kjent
med ulike menigheter og knytte
samarbeid på tvers av menigheter, dele ressurser og arbeid Ung baptist
holder på med, og undersøke om det er
muligheter til å støtte opp om arbeid
lokalt.
Vi startet turen med fire flotte dager på
Høsttreff på Rivermont. Agnete Harauane
og Eirik Amundsen ledet leiren med om lag
25 ungdommer - et fint sted å være for både
gammel og ung. Fra aktiviteter til lovsang
og møter. Kjell og Tim hadde undervisning
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rundt tematikken - "Jesu' virke for 2000 år
siden - hva betyr det egentlig for oss?"
Nivået på aktiviteter var høyt og hele leiren
toppet seg for ungdommene med "Escape
Room" siste kveld, et konsept der man blir
låst inne på et rom (denne gangen de små
hyttene på Rivermont) og må løse en del
oppgaver for å komme ut. Engasjementet
var skyhøyt og gleden stor mens gruppene
forsøkte å finne svar på de forskjellige oppgavene. De neste dagene ble vi boende på
Rivermont og fikk møte Ernst Selvik, en
ildsjel for leirstedet. Ernst var innom
Rivermont for å gjøre diverse oppgaver.
Videre gikk turen innom Sortland og
Harstad for å prate med engasjerte i menighetene - og drømme sammen om hva barneog ungdomsarbeid kan se ut som i
Harstad/Sortland. Begge stedene viste hvordan et flerkulturelt kirkesamfunn ser ut - og
gledene av det å være brødre og søstre i tro,

til tross ulik kulturell eller etnisk bakgrunn.
Vi dro oppmuntret fra Harstad til
Svolvær, der vi hadde en fridag, etter noen
dager inn i reisen. Derfra tok vi buss opp til
Andenes, hvor vi møtte en sammensveiset
gjeng med engasjerte fra menigheten.
Engasjerte fra søndagsskolen - Connie og
Anita - ble de første engasjerte i et nytt
pilotprosjekt med arbeidstittel TegneserieBibelen, et søndagsskoleprosjekt der animerte videoer tett på Bibeltekster er dubbet
til norsk og laget et opplegg rundt, som det
er meningen skal være lett å kunne plukke
opp og lede en søndagsskole med.
Etter en titt på verdensrommet på
Andøya Space Center og en leksjon i historien til Andenes fra Hermod Bakkevoll,
reiste vi videre til Tromsø, der vi ble plukket opp av et par som åpnet sitt hjem for oss
- Dan og Kirsten Aakervik. Vi kjørte rett til
Sommarøy, og baptistmenigheten der. På

en tur!
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Hele gjengen på høsttreff. 5. Kjell Einar underviser. 6. Fra høsttreff på Rivermont.

Sommarøy møtte vi mange som brant for at
barn og unge skulle ha gode steder å være og som frimodig inviterte både naboer og
venner til kirkens arrangementer.
Dagen etter, lørdag, besøkte vi Rehobot.
Rehobot er en menighet som består av
Etiopiere og Eritreere som har kommet til
Tromsø. Menigheten har sine gudstjenester
og samlinger i Tromsø Baptistkirke.
Menigheten vi møtte var en positiv gjeng
med unge voksne som var klare til å starte
barne- og ungdomsarbeid i kirka. Vi fikk
dele noen erfaringer og laget noen kontakter
om hvordan vi kan følge opp hverandre, og
hvilke ressurser som kunne være til hjelp.
Her er det en gjeng som ønsker å bety noe
for både kirka og Tromsø by, og vi støtter
opp om, og er spent på fremtiden.
På søndagsgudstjenesten i Tromsø
Baptistkirke fikk vi et pusterom med lovsang og gode samtaler. Rune Dahl, pastor i
Tromsø og på Sommarøy, ledet gudstjenes-

ten og Kjell delte noen ord om Sakkeus og
veien til Gud. Etter gudstjenesten ble vi
storfint invitert med til Leif og Marit Vollan,
som stelte i stand kjøttpudding, og jeg ga
dem «hjertestans» da jeg fortalte at Tim var
vegetarianer. (Det er han heldigvis ikke)
Så ja - for en tur! Vi er så takknemlige for
alle dere som inspirerte, åpnet hjem og
brukte tid med oss. Spesielt takk til Hermod
for flott planlegging og gjennomføring, Leif
Vollan, Kirsten og Dan Aakervik for gode
samtaler og gjestfrihet.
I en slik tid, der redsel for sykdom og
isolasjon har herjet Norges land, får vi et
glimt av en gruppe mennesker som brenner
for at Guds kjærlighet skal ha praktiske
konsekvenser for nabolaget, byen og landet
de bor i. Vi er kanskje ikke så mange alle
steder, og alle grupper har ulike utfordringer, men engasjerte og ressurssterke ildsjeler
møtte vi alle stedene vi reiste. Det gir håp,
og viste at de ulike kirkene alle hadde mer

plass, for det var mennesker som er klare for
å ta imot nye. Kanskje det er i nettopp i en
sånn tid at vi, mennesker som står i varmen
av Guds kjærlighet og fellesskap av tro og
håp tar ekstra skritt og deler denne varmen,
på kloke og smittevernsvennlige måter.
Bak oss ligger det for noen, en veldig
vanskelig tid. Men fremover er vi så heldige at vi kan legge håpet til. Det håpet i oss
som er tent i lys av vår bekjennelse av tro At Jesus har gitt oss nåden og et nytt liv med
Han. Derfor har vi all grunn til å være håpefulle for hva morgendagen bringer, for vi
vet at Gud er med i oss alt vi står i. Enkle
handlinger med omsorg kan bety ekstra mye
i en slik tid. La oss derfor, selv i en vanskelig tid, takke Gud for hva vi har, at vi lever
i et land som på mange måter takler en slik
krise på en god måte, men da også ta ekstra
steg for å gi dette håpet videre, i praktisk
omsorg for andre mennesker eller andre former for nestekjærlighet.
■
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Et lite glimt fra
Andenes Baptistmenighet

Årsmøtene 2021

Fikk lyst til å presentere Linn
Øien Wedding, en av våre
nye medarbeidere i menigheten. Linn spiller og synger
ofte på våre søndagsmøter.
Linn spiller flygel, og synger
veldig bra. Hun leder allsangen, og synger også ofte
solo.

Til menigheter og grupper i Baptist Nord og
Rivermont.
Vi har for en tid tilbake sendt ut innkalling til årsmøtene i Baptist Nord og Rivermont, og årsmøtene er
tidligere fastsatt lagt til lørdag 27 februar. Og selv om
det er en del usikkerhet, er fortsatt planen å avvikle
årsmøtene denne dagen. Skulle det bli endring på det
vil dere alle bli informert i epost som Hermod vil
sende ut.
Vennlig hilsen
Styrene i Baptist Nord og Rivermont

Av Birgit Karlsen Eira

Årsmøtehelgen 2021
Baptist Nord og Rivermont
Til
- alle menigheter
- og barne- og ungdomsgrupper i
........ i Nord-Norge tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn eller Ung Baptist !
Innkalling til årsmøte for Baptist Nord og Rivermont
Årsmøtet gjennomføres på Rivermont Ungdomssenter lørdag 27. februar 2020 kl. 09:00.
Årsmøtepapirer vil bli sendt menighetene i rett tid før årsmøtet.
Rivermont og Baptist Nord avvikler felles årsmøte.
REPRESENTASJON
Fra Baptist Nords(§5B) og Rivermont Drifts(§5a) vedtekter
Hver menighet har rett til å sende fire representanter for de første femti, deretter en for hvert tjuefemte medlem.
Videre kan hver barne- og ungdomsgruppe i menigheten sende ett medlem. Maks antall syv representanter fra
menigheten og barne og ungdomsgruppene. Andre kan gis talerett ved vedtak på årsmøte.
SAKER SOM ØNSKES BEHANDLET
Frist for innsending av forslag som ønskes behandlet i årsmøtet: 15. desember 2020
Saker angående Rivermont sendes: Bård Jørgen Kollbotn, Asurveien 6c, 9409 Harstad (kollbotn@mac.com)
Saker angående Baptist Nord, sendes Leif Vollan, Workinntoppen 8, 9016 Tromsø
(leif.vollan@live.no)
FULLMAKTER
Fullmakter for representanter til årsmøtet sendes innen 22. februar 2021 til:
Hermod Bakkevoll. Daniel Olaisensv, 70. 8180 Andenes. Epost: hebakkev@online.no
Harstad 04.11.2020
For Rivermont
Bård Jørgen Kollbotn
Leder
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Tromsø 04.11.2020
For Baptist Nord
Leif Vollan
Leder

KLIPPEN
Åse menighet sitt tidligere bedehus i Lovik på Hinnøya i Andøy kommune
Lovik het Anne Bredine Hansen, hun døde i
november i 2009, nesten 92 år gammel.
Hermod Bakkevoll forettet i begravelsen,
og i minneordet over Anne Bredine skriver
han:
Anne ble døpt og tillagt Åse
Baptistmenighet 4 juli i 1937. Anne ble
døpt i Åseelva, sammen med 7 andre,
bl.a. hennes egen far Hartvig, denne
dagen. Annes liv og gjestfrihet var merkbar i Baptistvirksomheten i Lovika. Når
det var møter i Lovika, var alltid både
predikanter og andre velkommen til mat
og kaffe hos Anne. Og noen ganger var
det også predikanter som overnattet.
Anne var den siste Baptisten i Lovik, i
hvert fall så langt. Det var nettopp i
Lovikområdet de første Baptistrøttene i
Andøy var for ca 150 år siden. Det er derfor litt spesielt at Anne var den som lukket denne del av kirkehistorien i Andøy.

Av Aksel Skoglund

V

i må helt tilbake til midten av
attenhundretallet for å finne starten på historien bak «Klippen» i
Lovik. På den tiden gikk det en vekkelse
gjennom flere bygder i Nord Norge, og på
Aune utenfor Harstad ble det allerede i
1857 stiftet en frimenighet. Flere medlemmer i denne menigheten bodde i
Lovik, og i en tid der båt var det viktigste
fremkomstmiddelet i dette området, var
avstanden til Lovik ikke så lang.
Som et resultat av denne vekkelsen vokste fellesskapet av det vi kan kalle for «frie»
troende i Lovik. Forsamlingen i Lovik var
hele tiden nært knyttet til samme krets av
kristne på Åse, og for så vidt andre steder i
Sør-Andøy. Og da Åse Baptistmenighet ble
stiftet i 1908 ble gruppen av troende døpte i

Lovik tilsluttet Åse Baptistmenighet. Fra
starten av hadde venneflokken i Lovik kalt
seg for Lovik Baptistsamfunn, og det fortsatte de med også etter at de var blitt medlemmer i Åse Baptistmenighet.
Venneflokken i Lovik hadde fra starten
av stort sett hold sine møter i private hjem.
Behovet for et bedehus vokste frem, og i
1947 ble tomt fradelt fra et søskenpar i
Lovik, som for en symbolsk kjøpesum gav
tomt for å bygge et bedehus. Det tok imidlertid vel 20 år før «Klippen» i Lovik ble
innviet, Innvielsen fant sted sommeren
1969, og fra da av ble det holdt jevnlige
møter på «klippen». Forstander og andre
medlemmer fra Åse Baptistmenighet kom
som regel til Lovik og var med i møtene.
Etter som årene gikk, ble virksomheten i
Lovik mindre, og Baptistene som bodde der
har alle gått bort. Den siste Baptisten i

Etter hvert ble «Klippen» i Lovik nesten
ikke brukt som bedehus for virksomheten til
Åse Baptistmenighet. Etter en god og positiv prosess ble så «Klippen» sommeren
2012 overdratt til Lovik Grendelag. Lovik
Grendelag tar vare på huset, og følger opp
løpende utgifter og vedlikehold. Vedtektene
sier at huset også fortsatt skal være et
Gudshus for Lovik, og kan benyttes av alle
kristne forsamlinger.
(Artikkelen er sammendrag av et foredrag
Aksel Skoglund holdt i forbindelse med
markering av overdragelsen av
«Klippen» til Lovik Grendelag. Utdrag
fra minneordene om Anne Bredine
Hansen er tilføyd av redaksjonen.
Dersom noen er interessert i flere detaljer
om Baptisthistorien, og «Klippen» i Lovik
kan Aksel Skoglund i Åse menighet kontaktes. Han har tlf. nr. 41660809)
■

Baptistlokaler som ikke lenger brukes til baptistvirksomhet
Rundt om i vårt distrikt er det mange bedehus og forsamlingshus som tidligere har rommet en rik og aktiv baptistvirksomhet, men som nå er i bruk på annen måte. Vi skal i
noen nummer av Distriktsnytt fremover presentere noen av

disse husene. Vi skal presentere litt av historien, og vi skal
fortelle litt om hvordan husene brukes i dag.
Vi starter med «Klippen», Åse Baptistmenighet sitt tidligere
bedehus i Lovika på Hinnøysiden i Andøy kommune.
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B-BLAD

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

Vi håper å kunne se
hverandre i Honningsvåg
i dagene 29. juli - 1. august

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
Hermod Bakkvoll (ansvarlig)
hebakkev@online.no
Tlf 416 14 585
Formgiver
Yngvar Martinsen.
Leder Baptist Nord
Leif Vollan, Tromsø
Tlf 950 64714

L

edelsen i Bønn og Vekkelseskonferansen jobber fortsatt mot å kunne arrangere årets konferanse i Honningsvåg 29 juli
- 1 august. Avgjørelsen om det blir mulig,
og forsvarlig, blir tatt i løpet av mai måned.
Som ellers i samfunnet er "det eneste som
er sikkert at alt er usikkert". Vi har på et vis
lært oss å leve fra uke til uke. Dette kan være
slitsomt, men det har også skapt grobunn for
en del kreative løsninger som vi ikke har sett
så mye av tidligere.
Vi avholdt et møtepunkt på zoom i november der vi hadde med representanter fra
Russland, Finland, Sverige, Island, Grønland
og Norge. Dette ble et flott møtepunkt hvor
flere i etterkant har uttrykt gleden av å kunne

"møtes" på tross av den geografiske avstanden. Om kort tid planlegges det et nytt møte
der fokus vil være å be sammen for nordområdene. Tidspunkt og link til dette vil bli lagt
ut på www.vekkelseskonferansen.no. Alle
lesere av Distriktsnytt er også hjertelig velkommen til å være med på dette bønnemøtet!
I ventetiden ønsker vi å oppmuntre alle
kristne i nord til å holde fellesskapet varmt,
både med Gud og andre søsken i Guds Rike.
Vi trenger hverandre, og vi hører sammen!!
På vegne av ledelsen i Bønn og
Vekkelseskonferansen, Tone Sæverås.

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

Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no
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www.vekkelseskonferansen.no

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”

