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Det Norske Baptistsamfunn

Av Hermod Bakkevoll

D
et er tid for en statusoppdatering
for årsmøtene i Baptist Nord og
Nord Norske Baptistkvinner, og

for bønn og vekkelseskonferansen i
Honningsvåg.

Som kjent var opprinnelig plan for
avvikling av årsmøtene 26. og 27. februar.

Men koronasituasjonen gjorde det nødven-
dig å utsette disse årsmøtene. Nå er det
dagene 18. og 19. juni som er fastsatt for
disse årsmøtene.

Så er det også besluttet at Bønn og
Vekkelseskonferansen i Honningsvåg også i
år blir avlyst. Styrene i Baptist Nord og
Rivermont jobber imidlertid med å gjøre

årsmøtehelga til et møtepunkt med et utvi-
det program i forhold til opprinnelig plan.

Dermed ønsker vi å kunne tilby et møte-
punkt/stevnepunkt også denne sommeren.
Vi sender ut mer informasjon om dette. Ta
kontakt med Hermod Bakkevoll, tlf.
41614585, epost; hebakkev@online.no for
mer informasjon og påmelding. �
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Velkommen til årsmøte med
stevne på Rivermont
Baptistene i nord liker å møtes selv om Covid-19-restriksjonene hindrer at det  blir helt som på distriktsstevnet i 2016. ARKIVFOTO

Velkommen til årsmøte med
stevne på Rivermont

Koronapandemien påvirker fremdeles

samfunnet vårt og muligheten til å

samles. 18. og 19. juni inviterer vi til

årsmøtesamling på Rivermont og

utvider denne med et ministevne.

Rivermont blir rammen for sommerens dis-

triktsarrangement. Etter mer enn et år med

koronarestriksjoner bare venter en på å fyll

opp den nye spisesalen på Rivermont. 

ARKIVFOTO
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Denne høsten er Klippen, baptistkirka

på Grøtavær 100 år. Det var en kvin-

nemisjon som i sin tid samla inn

penger slik at bygget ble reist.

Baptistgruppa på Grøtavær var en del

av Harstad Baptistmenighet til mot

slutten av 1940-tallet, da det ble

danna egen menighet.

Av Knut Olaf Frikstad

K
irkebygget har vært en del av
bygda og et åndelig hjem for
mange gjennom hundre år. Nå er

vi ikke mange i menigheten, godt under
20 medlemmer, og bare rundt halvparten
av dem er aktive. Men når vi samles til
gudstjenester, kan vi være både 20 og opp
mot 30. Ikke verst for ei bygd som pr i
dag teller under 100 fastboende!

Stor betydning
Men selv om Grøtavær Baptistmenighet
nå er en liten gruppe, har menigheten opp
gjennom tiårene hatt stor betydning for
både lokalsamfunnet på Grytøya, flere
andre menigheter, og for Baptistsamfun-
net i sin helhet. 

Tre tidligere predikanter i Baptistsam-
funnet kommer fra Grøtavær, og har hatt sin
oppvekst i menigheten. leif Ranholt,
Anders Heimtun og Alf Mikkelsen.
Menigheten har tidligere hatt heltidsansatt
pastor, den siste av disse var Anne-Marie
Søderquist. Hun var pastor for menigheten
på åttitallet.

Oppgraderer bygget

Vi har lenge sett behovet for en oppgrade-
ring av deler av kirkebygget vårt. Og
denne våren har vi satt i gang. Frode
Kristiansen, menighetsbarn og snekker,
står sammen med et annet menighetsbarn,
Jan Magnus Mikalsen, for det faglige
arbeidet. Så hjelper vi andre til der vi kan. 

Hele inngangspartiet gjøres om, to toa-
letter er revet slik at foajeen blir romsligere.
I tillegg er et lite kontor nå omgjort til han-
dikaptoalett. Det andre toalettet som egent-
lig er bad/toalett til den lille leiligheten i
bygget, oppgraderes også. I løpet av våren
skal det i tillegg skiftes vinduer i kirkesalen
og vi skal utføre en god del malerarbeid på
dugnad.

Jubileum
Vi er glad i kirka vår, og tror den skal få

være til stor velsignelse også framover.
Og med et slikt praktisk løft, gir det også
god inspirasjon til oss som har vårt ånde-
lige hjem der. En gang utpå høsten skal vi
markere jubileet og håper da at mange vil
være sammen med oss.  Dette skal vi
komme tilbake til seinere.

leiligheten i kirka er liten og bærer preg
av -70/80-årene. Men den er fullt brukbar,
og skulle noen ønske å komme til Grøtavær
på besøk er det mulig å få leie den for en bil-
lig penge. �
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Stor betydning for 
både lokalsamfunn og for
Baptistsamfunnet

Grøtavær Baptistmenighet, og Baptistkirken «Klippen»:

Baptistkirken Klippen på Grøtavær er i overført betydning en klippe for mange mennesker på

Grytøya. FOTO: KNuT OlAF FRIKSTAD
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Av Frank Einar Hansen

S
om Distriktsnytt-lesere, har mange av dere hørt om Elias Aardal.
Elias Aardal var pastor i Nord Norge i en årrekke, blant annet
på Andenes og i Tromsø. I tillegg var Elias i en årrekke dis-

triktssekretær i Nord Norge, og var blant annet sterkt engasjert i
utviklingen  på Betania i Honningsvåg.

Sønnen, Arman Aardal, født på Andenes, og bosatt der
i sitt første leveår, utdannet seg i  voksen alder til en
diplomatisk karriere. Han ble diplomat og ambassa-
dør.

Hans diplomatliv har resultert i boken
«Diplomatiet fra innsiden», og er en særdeles
leseverdig bok. Aardal har i sin pensjonisttil-
værelse engasjert seg i Mysa – en organisa-
sjon som bidrar til  bedre hverdager for
afrikanske barn.

Alt overskudd av salget går til inn-
tekt for skolebarn i en afrikansk
slum, organisert via Mysa.

Boken koster kr 290,- + porto,
og kan bestilles fra Arman
Aardal, Tors vei 33, 1540
Vestby - eller på mailadresse
armaa@online.no 

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

En leseverdig bok
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Odd Nilssen bruker pensjonisttilvæ-

relsen til frivillig innsats for både

unge og eldre.

Av Marie Øvrum, Harstad Tidene

I
fjorten år har Odd Nilsen kjørt buss til
og fra gudstjenester i Medkila kirke. I
tolv av dem har han i tillegg busset

unge til ungdomsklubben i kirken på fre-
dagskveldene, og kjørt dem trygt hjem
etterpå.

– En sjelden gang når jeg ikke er hjemme
ber jeg en kjenning av meg som kjører buss
til vanlig om han kan hjelpe til, men det er
som oftest jeg som kjører både fredag og
søndag, sier Odd Nilssen.

Nilssen har lenge vært et trofast medlem

av Harstad baptistmenighet. De siste ti
årene har han vært pensjonist, men før det
har han jobbet i bilbransjen i alle år.

– Jeg er 76 år, men jeg føler meg i god
form. Jeg håper helsa holder i en god stund
til, så jeg kan fortsette å kjøre i enda noen år.
Dette er en fint ting å bruke pensjonstilvæ-
relsen på, sier han.

20 års historie med kjørehjelp
– På starten av 2000-tallet kom det mange
innvandrere til Harstad, og for at de skul-
le få ta del i menigheten var vi noen som
organiserte oss og kjørte i privatbilene
våre for både å hente og kjøre hjem de
som bodde langt unna. I 2006 kom det en
del flyktninger fra Burma til Harstad, og
siden så mange av dem også ønsket å
delta, men bodde spredt i byen, begynte

menigheten å leie egen buss hver søndag,
sier Nilssen.

Etter hvert fant menigheten ut at de like-
godt kunne kjøpe en buss. I første omgang
ble det en minibuss, som ble oppgradert til
en buss med femti seter i 2008.

– Vi solgte den store bussen i sommer,
siden mange av de som tidligere trengte
skyss nå har fått egne biler. I stedet har vi
kjøpt oss minibuss, og henter fremdeles de
som har behov for skyss på søndagene, sier
Nilssen.

ungdommene derimot, har ikke egne
biler.

– Jeg begynner å kjøre rundt klokka fem
hver fredag ettermiddag, så plukker jeg opp
ungdommene rundt om i byen, før vi er ved
ungdomsklubben i første etasje i Medkila
kirke klokka seks når den starter, sier Nilssen.

– Håper jeg får kjøre i noen år til

F.v Has Wah Feler, James Feler, Paw July Nyo, Nennewin Kyar, Jeanette Jeah, Eh Soe Moo Jaya, Kenneth Solomon, Isabella Solomon, Sheeku

Sher Ahpahtoo, Julia Paw Saw, Ruth Myrrh, Odd Nilssen, Eh Da Da Moo Jaya, og Augustine Myrrh.  FOTO: PRIVAT

Odd Nilssen (76) har kjørt ungdommer til og fra klubben i 12 år:
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Når klubben stenger i ti-tiden, kjører han
dem også hjem igjen.

– Vi må jo trø til for ungdommene

våre

Nilssen forteller at klubben startet opp på
slutten av 80-tallet, da menigheten flyttet
fra Harstad sentrum og ut til Medkila. Da
ble det også laget en avtale med kommu-
nen om å skape et tilbud for unge der.

– Vi får støtte fra kommunen til ung-
domsarbeidet hvert år, men menigheten
selv støtter også klubben mye. Vi må jo trø
til for ungdommene våre, sier Nilssen.

Han forteller at det tidligere møtte opp
mellom tjue og tjuefem ungdommer på
klubbkveldene, men at de siden oppstarten

etter koronasteningen har hatt mindre
pågang.

– Det er vanligvis mellom ti og femten
ungdommer til stede på fredagene nå, og
klubben har cirka tjue medlemmer. De yng-
ste som er innom er elleve år, og de eldste
er over tjue, sier Nilssen.

På klubben forskjellig aktiviteter, som
piano- og gitarkurs, konkurranser, film,
noen ganger har de også andakt, i tillegg er
også kiosk som er åpen en halv time på
klubbkveldene. Før korona var de ofte i
gymsalen til Medkila skolen og drev med
forskjellige typer ballspill. Og noen ganger
drar de på utflukt.

Nilssen kan fortelle at Harstad
Baptistmenighet i dag har 115 døpte og full-
verdige medlemmer og 220 juridiske med-
lemmer. �

– Håper jeg får kjøre i noen år til

I tolv år har Oss Nilssen kjørt buss til og fra Medkila kirke, for å hente til gudstjeneste sønda-

ger og ungdomsklubb på fredager, og kjøre både eldre og unge hjem igjen etterpå.   

FOTO: PRIVAT

Odd Nilssen (76) har kjørt ungdommer til og fra klubben i 12 år:

Av Hermod  Bakkevoll

Vi får stadig nye lesere av
Distriktsnytt, og en god del

tilbakemeldinger fra mange som
synes det er hyggelig å fortsatt få
et blad i posten. Men det å produ-
sere og sende ut et blad i papir-
form, blir stadig dyrere. 

Hittil har vi som mottar
Distriktsnytt betalt frivillig konting-
ent nok til at økonomien for bladet
er bra. Vi håper det vil fortsette slik.
I halvparten av utgivelsene vil vi
legge ved giro, men det er fullt
mulig å betale for bladet om du ikke
har giroen for hånden. 

Kontonummeret er
47601624083

Så ønsker vi også hjelp til å
holde adresselisten ajour. Meld fra
om flytting, om du får ny adresse
der du bor, eller andre endringer.
Spør også gjerne venner og kjente
om de ønsker å få bladet tilsendt, og
send meg navn og adresse. 

GOD SOMMER TIL ALLE
DISTIRKTSNYTT LESERE.

Vi står sam-
men om
Distriktsnytt
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Les historien om Balsfjord

Baptistmenighet sitt tidligere bedehus

i Nordkjosbotn i Balsfjord kommune.

Av Margareth Åseng

B
alsfjord Baptistmenighet ble stif-
tet 3. mars 1901. 54 medlemmer
ble da innskrevet i menigheten.

De hadde tilhørt baptistmenigheten i
Tromsø, som hadde drevet virksomhet i
Balsfjord omkring en 30 års tid. Den før-
ste baptistkirka på Storsteinnes, som ble
innviet allerede i november 1887, ble
erstattet med en ny i 1974.

Medlemstallet vokste både innad i kom-
munen og en del i nabokommunene
Målselv og Malangen. (Sistnevnte ble
senere slått sammen med Balsfjord.)
Menigheten i Balsfjord drev en utstrakt
virksomhet med egne bedehus på til sam-
men fire «utposter»: Elim ved Sagelvvatn,
Betania i Nordkjosbotn, Klippen i

Nordfjord, (Malangen), og Smyrna på
Olsborg i Målselv kommune. 

Det ble holdt møter og stevner på de
ulike utpostene, og det har også vært drevet
søndagsskole. Det bor fortsatt noen få bap-
tister på disse stedene, men alle de fire
bedehusene har blitt solgt etter at virksom-
heten opphørte der. Betania i Nordkjosbotn
var den siste i rekken.

Litt historikk om Betania
På årsmøtet i Balsfjord Baptistmenighet
20. januar 1935 ble situasjonen i
Nordkjosbotn drøftet. Det var virksomhet
der, møter og søndagsskole. Denne dagen
ble det vedtatt å starte en innsamling med
det mål å bygge et bedehus i
Nordkjosbotn. Til leder for denne inn-
samlingen ble menighetens forstander
Ambros Nøstrud valgt, og Klara Vollan
ble valgt til kasserer. 

Den 2. juni samme år henvendte menig-
heten seg til distriktet i samme sak. 2. febru-

ar 1936 ble det valgt en egen diakon i
Nordkjosbotn. Alfred Bakkevoll ble valgt. I
juni dette året hadde menigheten samlet inn
kr. 1.200 kr til bedehusbygging. Betania ble
innviet i august 1937. Den 27. september
ble så tomta kjøpt/overført til menigheten
fra Johan K. Johansen for den nette sum av
1 øre.

Virksomheten ble utvidet, men da krigen
kom, ble bedehuset tatt til annet bruk,
(muligens skole). Etter at det ble frigitt
igjen, bar det tydelig preg av leieboerne.

I tillegg til møter på søndagene var det
søndagsskole og annet barnearbeid her. 2.
pinsedag var det stevne, i alle fall fra 1965,
kanskje før det også. I mange år var det to
møter denne stevnedagen. Det var da vanlig
at deltakere med reiseavstander ble invitert
til middag hos medlemmer som bodde i
nærområdet. Etter hvert gikk en over til å ha
bare ett møte.

I 1977 ble tilbygget bygd og huset for
øvrig ble restaurert. I tillegg til nybygget,
(lillesal og gang), ble det lagt opp nytt rør-
opplegg og satt opp ny oppvaskbenk på
kjøkkenet. Det ble også laget WC med
håndvask. Kostnadsoverslaget for dette
arbeidet var på 138.000 kr.

I 1980 ble det startet korttidsbarnehage
her, med Hjørdis Ås Magnussen som leder.
Dette behovet ble i 1985 avløst av nybygd
kommunal heldagsbarnehage i bygda.

Etter hvert har menigheten hatt mindre
og mindre virksomhet her. 22. juni 2008 ble
Betania avvigslet som bedehus, og byg-
ningen ble solgt til Øistein Hanssen. Hans
formål var å bruke huset som et samlings-
sted for musikkinteresserte, for å fremme
musikkulturen i bygda. Hans spesialområde
er fløyter, og det tidligere bedehuset blir
brukt bl.a. til utstillinger og konserter.

(Historikken om Betania er i hovedsak
skrevet av Elsa Paulsen, som var menighe-
tens forstander da Betania ble solgt. Noen
tilføyninger av M. Åseng.) �

Betania, Nordkjosbotn

Rundt om i vårt distrikt er det mange bedehus og forsamlings-
hus 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. I dette nummeret av Distriktsnytt forteller
vi litt om Balsfjord Baptistmenighet sine mange tidligere bede-
hus, og spesielt om Betania i Nordkjosbotn i Balsfjord
Kommune

Baptistlokaler som ikke lenger brukes til baptistvirksomhet
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I Balsfjord har dette arrangementet i

flere år samla deltakere både fra Den

norske kirke, Pinsemenigheten,

International Gospel Mission

Bibelsenter og Baptistmenigheten, og

de ulike menighetene har veksla på å

stille lokale til rådighet, fordelt på

strekningen Nordkjosbotn -

Storsteinnes.

Av Margareth Aaseng

Fredag 5. mars i år var det Baptistkirka på
Storsteinnes som var arena for dette øku-
meniske arrangementet.

Kvinnenes internasjonale bønnedag, som
ble starta av kvinner i uSA i 1887, markeres
i mer enn 170 land og regioner. Bønnedagen
er et internasjonalt økumenisk prosjekt og
legges til den første fredagen i mars. Den
markeres hvert år rundt omkring også i vårt
land. 

På grunn av koronasituasjonen og de
rådende smittevernreglene måtte det vurderes
nøye hvor mange deltakere vi kunne ta imot.
Vi måtte sikre to meters avstand mellom del-
takerne under den delen av programmet som
inneholdt sang. Etter nøye måling og bereg-
ning viste det seg at kirkesalen kunne gi trygg
sitteplass for 16 deltakere. Istedenfor offent-
lig kunngjøring ble aktuelle deltakere fra de
ulike menighetene og fra ulike steder i kom-
munen kontakta personlig og gitt mulighet
for påmelding innenfor det begrensa antallet.
Vi var 15 kvinner med god aldersspredning
som var samla denne kvelden. Den yngste
var 11 år og den eldste var nok over 80!

Det var kvinner fra øystaten Vanuatu
som hadde laget årets program.
Republikken Vanuatu – tidligere Ny-
Hebridene – er en øygruppe i Melanesia øst
for Australia, selvstendig fra 1980 etter
fransk-britisk kolonistyre. Den vakre øysta-
ten er sårbar for tropestormer, jordskjelv,
sykloner, tsunamier og aktive vulkaner.
Men de heiser flagget sitt med stolthet og

viser våpenskjoldet der alle kan lese: «Gud
er vår klippe».

under mottoet «Bygg på fast grunn» ble
vi kalt til gudstjeneste med Salme 127: Hvis
Herren ikke bygger huset, arbeider byg-
ningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke
vokter byen, våker vaktmannen forgjeves.
Tekster i programmet ble lest av deltakere
fra de ulike menighetene, og kapellan
Ellisiv Yttervik holdt andakt. Kantor
Christiane Rothfuchs sørga for musikken.

Kvelden ble avslutta med et enkelt måltid
i lillesalen. Nødvendige avstandsregler ble
selvfølgelig fulgt også der. Bord og stoler har
det siste året vært plassert slik at det sikres
en meters avstand. Håndsprit og registrering
var selvfølgelig pålagt allerede ved inngang. 

Vi var en liten flokk med deltakere fra
ulike menigheter og som skiltes etter kvel-
dens samvær, takknemlige for at det ble
mulig å gjennomføre dette viktige arrange-
mentet også i år, tross annerledestilstanden
som har forårsaka så mange begrensninger
og avlyste planer det siste året. �

Markering i Balsfjord
Kvinnenes internasjonale bønnedag 2021:

Fra kvinnenes bønnedagsmarkering i Balsfjord.
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Nord Norge distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn
v/ Hermod Bakkevoll
Daniel Olaisens v. 70
8480 Andenes

Se også www.baptist.no

for flere nyheter”

Av Hermod Bakkevoll

Det er nå rundt 140 år siden de første
kvinnene begynte å samles i regi av

det som litt senere ble kvinneforeningen i
Andenes Baptistmenighet. Og fortsatt lever
kvinneforeningen i beste velgående. I
mange år var oppslutningen om kvinnefor-
eningen synkende, men for rundt tre år
siden snudde trenden. Nye kvinner begynte
å delta. 

I 2020 og 2021 har kvinneforeningsarbei-
det vært delvis forhindret grunnet koronares-
triksjonene og antallsbegrensninger for sam-

linger. Men etter påske var ikke lenger
antallsbegrensninger et hinder, og oppslut-
ningen har økt ytterligere. Mellom 20 og 30
kvinner samles nå til kvinneforening annen-
hver tirsdag ettermiddag.

For min egen del er det inspirerende og
spennende at jeg på denne arenaen møter nye
kontakter til menigheten. Jeg prioriterer der-
for å delta med både andakter og informasjon
på deler av samlingene. Jeg har fått fornyet ro
på at kvinnegrupper er viktige i våre menig-
heter, og vil gjerne oppmuntre til at dette
videreføres og eventuelt startes opp. �

Engasjerte kvinner 
gjennom 140 år

Etter 30 år som kasserer i kvinneforeningen i Baptistkirka

på Andenes, overlot Gunvor Jacobsen fra i år kassererver-

vet til Birgit Karlsen Eira.  Her ser vi leder i kvinnefor-

eninga, Berit Rydland takke Gunvor for hennes lange inn-

sats som kasserer.  FOTO: BIRGIT KARlSEN EIRA.

Kvinneforeningen på Andenes på

utflukt, antakelig en gang på femti-

tallet. Bildet har vi fått av Gerd

Elin Sørensen på Andenes. Gerd

Elin er datter til Elly Lødding, som

gjennom hele livet var aktiv i både

kvinnearbeid og menighetsarbeid

for øvrig. Kanskje er det også Elly

Lødding som er fotografen?


