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Dåp i Ballangen
Tekst og Foto, Ingrid Lindberg

D

enne høsten har Baptistkirken i
Ballangen inngått et samarbeid
med Narvik Misjonskirke.

Søndag 29.aug var 80 voksne og barn
samlet til dåpsgudstjeneste i Ballangen
Baptistkirke i Vassli. Barne- og familieforkynner Viggo Klausen talte og sangere
og musikere fra Narvik Misjonskirke del-

e 12.
Se sid

tok. På slutten av gudstjenesten ble ni
ungdommer døpt i Djupvatnet. Etter
gudstjenesten var det kirkekaffe inne og
ute.
■

Topp stemning
og meningsfylt program

Ungdommene hadde godt humør, fint fellesskap og flott program.

7.-10. oktober samlet Ung baptist og
Misjonkirken Ung seg til felles høsttreff på Rivermont.
Dette var tydeligvis en samling for
ungdom, for stevnetittelen hadde et
delvis internasjonalt preg - nemlig
Stage dive nord.

alle fall at både ledere og ungdommer stortrivdes.
Nå er både Norge og Rivermont åpnet
etter koronarestriksjonene. La vår felles

Foto FEh

bønn være at denne åpningen er starten på
det som skal gi vekkelse blant både unge og
eldre.
■

Av Frank Einar Hansen

h

va gjør du når du satser på å gi
ungdommer et godt tilbud – både
sosialt og åndelig?
Da kan du gjøre som Ung baptist og
Misjonskirken Ung gjorde. De ble enige om
et felles møtepunkt – Rivermont.
De kontaktet villige medarbeidere til de
ulike aktivitetene, alt fra undervisning til
kjøkkentjeneste, og la opp til et program
som tydeligvis engasjerte.
Aktiviteter av litt fysisk karakter, gruppeoppgaver, samt seminarer, var en viktig
del av treffet. I tillegg var det programtilbud
med titler av mer internasjonal karakter.
Powerstation, Powerstation m/nattverd, og
Raveparty.
Distriktsnytt sin visitt på lørdag viste i
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Å gjennomføre et treff på Rivermont krever villige medarbeidere.

Foto: DANIEL LINDBERG

Snart ny distriktsarbeider?
Av Frank Einar Hansen

Prosessen med å få ordnet handicaptoalettet på Rivermont er nå i
gang.
Dette prosjektet baseres på dugnadsinnsats. Det er gitt byggetillatelse.

h

ermod Bakkevoll sier at hans
tid som distriktsarbeider nærmer seg slutten – uten at noen
dato er fastsatt
Det betyr at Baptist Nord-styret er i
gang med en prosess som kan føre til
nyansettelse.
Styrets utgangspunkt er en 100 % stilling, og styret vurderer flere alternativer.
Bakkevoll vil være aktiv i prosessen,
for å sette en ny distriktsarbeider inn i stillingen.
Baptistsamfunnet har økt stillingsstøtten med 10 %.
■

Handicaptoalettet snart på
plass

Økt utleie
Coronatiden reduserte utleien av
Rivermont, men trenden er nå
snudd.
Utleien tar seg opp.
Hermod Bakkevoll ønsker ny distriktsleder i
sitt sted.
Foto: FEh

Fantastiske møtelokaler

600 timer med
dugnadsarbeid
Ble utført på Rivermont i to bolker
i sommer.
oppslutningen har vært varierende, men viktige oppgaver innenog utendørs ble gjennomført.
hyttetakene er reparert, avkjøring
fra hovedvei er ordnet. I tillegg er det
gjort en del skogrydding.

God mat viktig

Flotte lokaler for både mat og møter.

I

årets Kontaktmøte fikk peisestuen
fri. Møtet ble lagt til den nye møte/spisesalen, som viste seg helt fortreffelig til formålet.
Lokalen er lyse og trivelige, og ser en
mørkt på noe blir mørket vendt til lys i
disse flotte lokalene.

Foto: FEh

Bare det å slippe den gamle spiseromsstøyen var fantastisk.
her har kvaliteten ved Rivermont blitt
ytterligere forbedret.
■

Birgit og Hanne sørget for smakfull
mat.
Foto FEh

på Kontaktmøtet. Det sørget Birgit
Eira Karlsen og hanne Adolfsen
for
Stor takk til dem.
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Den lille,

men viktige notisen

Nå satser vi skikkelig!

Nye møbler til peisestua
Endelig er det klart for innkjøp av nye
møbler til peisestua på Rivermont.
De nåværende møblene har vært i bruk
siden Rivermont ble bygget, og har vært
solide saker.

Kjøkkenmoderniseringen
utsatt
Som nevnt i tidligere utgaver DN har det
vært fremmet forslag om modernisering
av kjøkkenet på Rivermont
Rivermontutvalget har nå bestemt at
videre arbeid/planlegging utsettes inntil
videre.
Ernst Selvik, Harald Pettersen og Unni Hansen er eksempler på Ja-personer.
Foto FEh

Trege kvinner?

Kvinneleder for de nordnorske baptistkvinnene, heidi Myhre, rapporterte til
Kontaktmøtet om en meget fin kvinneweekend.
På lørdag deltok 40 kvinner, som kunne
velge mellom flere seminarer. 4 talere deltok i arrangementet.
Samtidig ytret hun ønske om at de som
tenker å delta på kommende stevner er tidligere ute med påmeldingen.
Denne gangen kom påmeldingene så
send at det var vurdert om opplegget måtte
avlyses.

Neste kvinne-weekend

blir på Rivermont 9-11. september 22.
Så derfor. tenker du å delta – vær rask
med påmeldingen.

Deler av 2020 og 21 ble en lukket periode. Mange arrangement
måtte avlyses. Ingen leirer, minimalt med gudstjenester og møter.

V

i måtte følge myndighetenes
regler for å forhindre smitte.

Fra nå av har vi mye muligheter for
nettopp å satse.
På annet sted i bladet kan du lese
om årets ungdomssamling
på
Rivermont. Et fellesprosjekt mellom
Ung Baptist og Misjonsforbundet
Ung.
Arrangementstittelen er Stage
Dive.

Møter og gudstjenester kan igjen
åpnes, og for de av oss som har vært
«sulteforet» på slike samlinger, kan vi
nå glede oss over mulighetene som
ligger i åpne kirker og bedehus. La
oss vise takknemlighet ved å være tilstede.
SI JA!
I 2022 vil det være både
Familieleir, Juniorleir og høsttreff for
ungdommer på Rivermont.
For å gjennomføre disse trenges
det hjelp.
Derfor; Blir du spurt om å ta en
oppgave; SI JA!
■

Driftsleder

Det er behov for driftsleder på Rivermont,
og det jobbes med å klarlegge hvilke oppgaver som stillingen skal ha ansvaret for.

Innkjøpsansvarlig

Behovet for innkjøpsansvarlig til ulike
arrangement på Rivermont er til stede.
Ingrid Kollbotn har inntil for kort tid
siden fungert i stillingen.
Nå skal det utarbeides punkter som klart
viser hvilke oppgaver som følger stillingen.
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Årsmøtene

For Nord-norske Baptistkvinner og
Rivermont Drift, samt Baptist Nord, blir
19. februar 2022

Kontaktmøtet

legges til Rivermont 14-16. oktober.
Nord-norske Baptistkvinner er ansvarlig
for arrangementet.

Hjertestarter
Rivermont Drift har vedtatt å kjøpe inn
hjertestarter fra Røde Kors.

Matjord

På øvre side av sovefløya blir det lagt
matjord i skråningen

Heidi Myhre fortsetter som
kvinneleder

Heidi Myhre.

Foto: FEh

Sammen med seg har hun nestleder
Anita Bakken, sekretær Bente heitman
og kasserer Grete Berny hansen.
Eva Bakkevoll er styremedlem. Vara er
Berit Skoglund og Jorunn haraune.

Håper på repetisjon

May Britt Lund, Mari Bjerkås, Ingrid
Lindberg og Ruth Bråtveit holdt foredragene i årets Kvinne-Weekend
Baptistkvinne-styret ønsker dem tilbake
i 2022.

Husk den
frivillige
kontingenten
til
Distriktsnytt!

Koret synger snart på siste verset.

Foto:RoGER DAhL

Minns du sången-koret snart historie

Vil feire med gratiskonsert

G

år alt etter planen vil koret helgen
25-27. mars markere korets opphør.
Det vil skje i form av en gratiskonsert,
med påfølgende avslutningsfeiring for
korets medlemmer.

De som har vært med i koret anbefales
derfor å sette av den aktuelle helgen til
dette spesielle arrangementet.
■

Distriktstevnets form skal vurderes
Skal Distriktsstevnet alltid arrangeres
på Rivermont, eller kan det avholdes
andre steder?
Kan høstens Kontaktmøter endres til
en Kontakthelg – dvs samling fra fredag

til og med lørdag/søndag?
Kan en slik helg bli noe a la distriktsstevnene
Kontaktmøtet konkluderte med at en
må tenke på både innhold og utvidelse.

Distriktsstevnet 2022 arrangeres ikke
Baptist Nord-styret anbefaler i stedet
at baptistene deltar på Bønn – og
Vekkelseskonferansen som arrangeres i honningsvåg 28-31.7.22.

Denne konferansen har to år på rad
vært utsatt på grunn av koronasituasjonen.
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Misjonskonsulent Lise Kyllingstad besøkte årets Kontaktmøte på Rivermont.
Det ble en svært positiv opplevelse. Hennes gjennomgang av arbeidet – og
resultatene – i Kongo, vakte stor begeistring.

Misjonsvekkelse
på Rivermont?
Tekst/foto Frank Einar Hansen

D

et virket som samtlige tilhørere
hadde en oppfatning av hva
misjonsarbeidet i Kongo var, men
Kyllingstads gjennomgang bragte både
ny misjonsviten og fornyet misjonsiver.
Omfattende
virksomhet
Blant annet fikk vi vite at CBCN – bap-

tistsamfunnet i det nordlige Kongo består
av 400 menigheter med 45000 medlemmer.
CBCN driver 174 barne-, ungdoms- og
vidergående skoler,
1 sykehus, 12 helsesentre med fødestuer,
1 pastorskole, 6 evangelistskoler, 1 universitet.I tillegg driver 3 NoRAD-prosjekter
Utdanning
Kontaktmøtet fikk blant annet vite at 8
personer får til enhver tid utdanningsstipend.
Rundt 50 personer har fått hjelp til
utdanning er nå i jobb som
Sykepleiere, leger , økonomer, agronomer og informatikk- ingeniører.

Korona-situasjonen her i Norge, har ført
til at inntektene til misjonsarbeidet i Kongo
kraftig redusert. Budsjettet for 2021 er
1.064.000 kr. Vi mangler fortsatt 800.000 kr.
Denne meldingen kunne en lese på baptist.no,
Gi ditt bidrag på vipps 10910. Eller bruk
kontonummer 3000 15 93672.
husk å merke gaven «misjonsarbeid i
Kongo».

Pastorskolen
Utdanner par. Gir lese og skriveopplæring til kvinnene, opplæring i helse- og
ernæring. Pastorparet blir også en ressurs
i menighetens lokalmiljø.
Skoleprosjektet
35000 elever har fått en bedre undervisning.
Nesten 30 % flere elever består eksamen.
Foreldrene vedlikeholder skolene.
Foreldrene bygger toalett på skolene.

Lise Kyllingstad «tente» Kontaktmøtet med
sin misjonsinformasjon
Foto FEh

Menighetene ble utfordret
Kyllingstad presentasjon utløste en interessant samtale om hva en kan gjøre for
økt misjonsengasjement, og hva hver
enkelt menighet trenger for å iverksette
engasjementet. her ble det hevdet at
menighetene kanskje må gå i seg selv, og
se hva som er fokus. Det ble også sagt at
misjonsengasjementet må ligge hos hele
menigheten – ikke bare enkeltpersoner..
Misjonsarbeidet trenger vår støtte!
Inntektssvikt på grunn av korona.
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Idar Hunstad utfordret med spørsmålet
«Brenner våre hjerter for misjonen?»
Foto FEh

Årsmøtehelgen 2022
Baptist Nord og Rivermont

Rekruttering til
leirene et felles ansvar

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 19. februar 2022 kl. 09:00.
Årsmøtepapirer vil bli sendt menighetene i rett tid før
årsmøtet.
Rivermont og Baptist Nord avvikler felles årsmøte.
Leif Vollan.

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.

Utfordrende å skaffe ledere
og medarbeidere til våre
barne- og ungdomsarrangementer.
Hva kan vi i fellessk gjøre
med dette.
Av Frank Einar Hansen

SAKER SOM ØNSKES BEHANDLET
Frist for innsending av forslag som ønskes behandlet i
årsmøtet: 15. desember 2021
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 12. februar 2022 til:
hermod Bakkevoll. Daniel olaisensv, 70. 8180
Andenes. Epost: hebakkev@online.no
harstad 04.10.2021
For Rivermont
Bård Jørgen Kollbotn
Leder

tromsø 04.10.2021
For Baptist Nord
Leif Vollan
Leder

- Styret i Baptist Nord ønsker
at alle medlemmer i distriktets
baptistmenigheter skal kjenne
litt på det ansvaret vi i felleskap har, og hva den enkelte
kan, og har mulighet til, å delta
med. Dette er et felles arbeid
og ansvar.
Slik innledet lederen i Baptist
Nord, Leif Vollan, til samtale.
Det kom mange innspill
Engasjer og gi de unge ansvar.
Har omorganiseringen av
Baptist Nord mistet litt av det
vi hadde tidligere, da egne
grupper og komiteer jobbet
konkret med ansvar for leirer

Foto FEh

og andre arrangement? Må
noe revurderes.
Alle er viktig- uavhengig av
alder. Vi må se på dette arbeidet
som en gudstjeneste.
Hele aldersspekteret må aktiveres. Barn og unge trenger
noen voksne å snakke med.
Mentorer og veiledere viktig
Menighetene må få oversikt
over alle arrangement, samt hva
behovene er.
Vi må bli flinkere til å motivere hverandre.
Hva med å utfordre enkeltmenigheter, eller la en eller to
menigheter få ansvar for å finne
folk til arrangement.
Det ble mange forslag, men
for liten tid til å konkludere.
Uansett så MÅ disse problemstillingene bli behandlet grundig, slik at en kommer frem til
gode løsninger – som tjener det
felles arbeidet vi har – rettet mot
barn og ungdom.
■

Be for
vårt felles
barne- og ungdomsarbeid
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- Dere kan være enda mer

FRIMODIG

hva kvinnearbeidet angår!

Hermod Bakkevoll og Heidi Myhre.

Foto: FEh

som den lokale baptistmenigheten har mottatt. tenk på alle de votter, gensere, duker,
med mer, som er strikket – til inntekt for
vårt felles misjonsarbeid. Kvinnene har
ikke vært så opptatt av å bli omtalt i diverse
medier, men har jobbet – og jobber - i det
stille.
Det arbeidet kvinnene driver er MEGEt
VIKtIG, og jeg deler Bakkevolls oppfordring om at våre kvinner kan være enda mer
frimodig. Arbeidet fortjener det.
Kvinnene har alltid vært ressurser for
vårt felles arbeid. I flere tilfeller var det
kvinnenes arbeid som førte til at det ble stiftet flere baptistmenigheter.
Bør de nordnorske baptistkvinnene bli
mer frimodig? Ja, for det arbeidet de driver
er meget viktig,
De er både en åndelig og en økonomisk
ressurs.
Må Gud velsigne kvinnearbeidet!
■

Omtrent slik formulerte distriktsarbeider Hermod
Bakkevoll seg, da Nord
Norske Baptistkvinner fortalte Kontaktmøtet om sitt
arbeid og sin siste weekend.
Tekst/foto Frank Einar Hansen

B

akkevoll var inne på noe viktig.
De nordnorske baptistkvinnene
har store muligheter, og de senere
år har også organisasjonen fått et sterkere
økumenisk preg. Det er ikke slik at talere
og foredragsholdere må være baptister.
Årets weekend var et godt eksempel. Den
hadde talere fra Misjonsforbundet,
harstad Kristne Senter, Den Norske
Kirke og Baptistsamfunnet.
om det ikke finnes kvinneforeninger i
alle de nordnorske baptistmenighetene, så
har de stor betydning der de er, både åndelig og økonomisk. tenk bare på den støtten
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Andenes baptistmenighet har fortsatt en aktiv kvinneforening.
Bildet er fra den tiden det var både yngre- og eldres kvinneforening på Andenes. Her er foreningene på tur.
Foto. UKJENt

Ernst Selvik fikk avisen
Dagens Hederspris
Av Frank Einar Hansen

- Han aner ikke hvorfor vi er her, sa
Leif Vollan, da en gruppe av Ernst
Selviks venner var samlet på
Rivermont medio juni måned. Bladet
Dagen skulle nemlig overrekke Selvik
Dagens Hederspris.

A

rrangementet kom så brått på at
det var umulig å lage noe større
samling. Derfor ble jungeltelegrafen brukt i nærområdet.
Arrangementet var så godt hemmeligholdt at Ernst Selvik faktisk vurderte å dra
hjem. hedersfesten ble nemlig lagt i slutten
av en dugnadsøkt på Rivermont.
Dagen gir hvert år prisen til en person
som har markert seg sterkt innenfor kristent
arbeid, og juryen falt for forslaget. Ernst sin
totale innsats på Rivermont tilsvarer 13-14
årsverk, og anbefalingen ble godt mottatt
hos bladet jury.
Prisen var på 15000 kroner.
50 års innsats. 24000 dugnadstimer er
noen av stikkordene i anbefalingen, med
godt dokumenterte aktiviteter
Senere har Selvik svingt både hammer
og malekost, vaskekost og støpeskei.
Økonomi, administrasjon og nattevakter
har han også tatt ansvar for, samt kafévertskap for turister som har overnattet her.
Dessuten har han hatt stort engasjement i
harstad baptistmenighet.
Distriktsnytt gratulerer Ernst med en
velfortjent pris.
Selv om han i september fylte 78 år, så er
han fortsatt hyperaktiv på Rivermont.

Ernst Selvik fikk overrakt prisen fra Dagen-redaktør Tarjei Gilje.
BEGGE Foto: toRE hJALMER SæVIK, DAGEN.

Distriktsleder Leif Vollan ledet hedersfesten, og kunne sammen med Ernst og gjestene nyte
god kaffe og kake.

Land Trykkeri as

I sommer har han blant annet lagt nytt
tak på noen av hyttene, og var også aktiv i

høstens dugnad på senteret, som ble
gjennomført i september.
■

- få det trykt i Land du også!

Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no
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Baptistkirken
Eben - Eser
Ett av forsamlingshusene for Rødøy
Baptistmenighet.
Beliggenhet: Breivika i
tjongsfjorden.
oppføring påbegynt i 1955,
innviet 1956.
Solgt til privat bruk i 2013.

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 presentere
noen av disse husene. Vi skal presentere litt av historien, og vi skal fortelle litt om hvordan husene brukes i dag.
Denne gangen forteller vi om Eben Ezer. Rødøy Baptistmenighet sitt
tidligere bedehus i Tjongsfjord i Rødøy Kommune på Helgeland.

Bedehuset ble fritidsbolig

Terkst og foto: Tor L. Rønneberg.

P

lanene for et forsamlings hus i
indre tjongsfjorden, startet med
stiftelsen av «Baptistenes Ungdomsvirksomhet i tjongsfjorden.» Det
skjedde 21. august 1944. I tillegg til formål å arbeide for Gudsrikets framgang
ved avholdelse av møter, skulle ett av
hovedmålene være å samle midler til oppføring av forsamlingshus i indre
tjongsfjorden for Rødøy Baptistmenighet.
ole Rønneberg var initiativtager og det
er interessant å lese i møteprotokollen for
foreningen, at innsamling og bønnemøter
gikk hånd i hånd.
Beløpene som kom inn, var ikke store,
men det økte fra år til år. I 1955, 11 år etter
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foreningsstiftelsen, var det innsamlet og
garantert for noe over kroner 10.000,-. Det
passet bra med at et egnet bygg i Mo i Rana
var til salgs, en stor vertikaldelt tomannsbolig, som var brukt som kommunal bolig for
distriktslege-tjenesten.
20. mars 1955 var det forhandlingsmøte
hjemme hos Peter Davidsen. Åtte av foreningens og menighetens medlemmer var
tilstede. I protokollen står å lese at det etter
alvorlig og inntrengende bønn om Guds
ledelse, fulgte samtale om kjøp av huset
som var til salgs i Mo i Rana. De kunne
overta huset, rive det og beholde materialene for kr. 10.000,-. Etter å ha gjort vedtak
om anbud og kjøp, skiltes de, som protokollert, med «bønn i hjertene om at Gud måtte
la det lykkes slik at verket kunne fullføres.»
Anbudet ble godtatt av Rana Kommune.

Et arbeidslag fra menigheten kunne allerede
våren 1955 starte rivningen av huset.
tømret ble merket og alt ellers av materialer, ble lagret på toranes-kaiet og fraktet
videre til tjongsfjorden med frakteskute.
Byggingen kom i gang allerede sommeren samme året. Byggeledere ble ole
Norheim og Anton Bjerkeli og hele bygda
var med på dugnader underveis.
Innvielsen fant sted året etter og generalsekretær h. Asak Kristiansen var tilstede.
Den gang var det ikke veiforbindelse til
Breivika, men folk kom med båter fra både
Meløy og Rødøy kommuner. Jeg kan huske
at Breivika var full av små og store motorbåter og fiskeskøyter. huset fyltes med folk
til siste mulige plass og det var fest og
begeistring for endelig å ha fått et samlingssted for menigheten og folket i
tjongsfjorden.
Kirken, eller bedehuset, som den på folkemunne ble kalt, har tjent menigheten som
hovedkirke i mange år. her var det gudstjenester, søndagsskole og stevner begravelser
og minnesamvær. Kirken har fungert som et
slags folkets hus i bygda, der bursdager,
jubileer og familiebegivenheter har blitt feiret. Vi er mange som har gode og sterke
minner fra samlinger i Baptistkirken EbenEser.
Men etter hvert som ildsjelene for bygget
og menigheten ble færre og færre i
tjongsfjorden, ble det ingen igjen som
kunne opprettholde virksomheten og ta vare
på bygget. Kirken ble derfor i 2013, solgt til
ett menighetsbarn, Inger Rønneberg, datter
av ole Rønneberg - en av initiativtakerne til
kirkebygget. huset, som fremdeles går for å
være «Bedehuset», er ominnredet og fungerer nå som fritidsbolig for Ingers familie. ■

Årsmøte og ministevne,
en maksimal opplevelse

Fra utstillingen på Trastad.

Tekst: Hermod Bakkevoll.
Alle foto: Marit Vollan
Bålkveld i stevnet var trivelig, synes Henning Haraune, Erik Krane, Magnus Haraune og
Tany Cruz.

I gudstjenesten i Medkila Kirke søndag formiddag sang Karenkoret i menigheten flere sanger.

Å

rsmøtene i Baptist Nord og
Rivermont måtte i år utsettes på
grunn av coronasituasjonen i
Norge. Men i helgen 18 – 20 juni fikk vi
planlagt og avviklet en flott samling.
Coronasituasjonen har jo gjort at vi har
hatt få fellessamlinger i vårt distrikt i mer
enn et år. Derfor bestemt vi oss for å utvide årsmøtesamlingen med litt program i
en fellesskapssamling fredag kveld, med
guidet tur og omvisning til trastad gård
lørdag ettermiddag, bålkveld med grilling lørdag kveld, og gudstjeneste i
Medkila Kirke søndag. Det ble veldig
fine dager, og kanskje gjorde turen til
trastad mest inntrykk på oss som ble
med på den. Det er tankevekkende å få et
innblikk i hvordan vi i vårt land tidligere
har behandlet mennesker med utviklingshemming.
De som opp gjennom årene har bodd på
trastad fikk etter hvert mulighet til å utvikle sine kreative evner. Vi fikk under omvisningen på trastad se mange uttrykk for
denne kreativiteten, i en flott utstilling.
Denne grenen kalles «outsider Art» og er
etter hvert anerkjent og utbredt i både
Norge og andre land. her ser vi et bilde fra
denne utstillingen på trastad.
■
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Nord Norge distrikt av
Det Norske Baptistsamfunn
v/ hermod Bakkevoll
Daniel olaisens v. 70
8480 Andenes

Dåp i Bø

Distrikts-Nytt

Organ for Baptist Nord Nord Norge Distrikt
i Det Norske Baptistsamfunn
Utgis tre ganger årlig i samarbeid
med baptist.no

Distriktsnytt
Organ for Det Norske
Baptistsamfunn
Nord Norge Distrikt.
Redaksjon
Hermod Bakkevoll (ansvarlig)
hebakkev@online.no
Tlf 416 14 585
Redaksjonell medarbeider
Frank Einar Hansen
frank.einar.hansen@gmail.com
Tlf 906 75 011
Formgiver
Yngvar Martinsen.

En jente blir døpt.

Tekst og foto: Almar Martinsen

8. august ble en flott høytidsdag på Elim i
Bø. Da ble en jente døpt. helge Martinsen
døpte, og en fin forsamling deltok i møtet.
hun har kontakt med kristne ungdommer i
andre baptistmenigheter i distriktet, og del-

Vi håper

Foto: ALMAR KRIStIANSEN

tar i fellessamlinger, blant annet på
Rivermont. I Bø baptistmenighet er det
ikke så mye virksomhet, så vi er veldig
glade for at hun har kontakt med kristne
ungdommer andre steder, og deltar på
arrangementene som er på Rivermont. ■

at du synes denne utgaven av Distriktsnytt hadde mye og interessant lesestoff.
Redaksjonen er opptatt av å formidle det som skjer i Baptist Nord-land, og er
takknemlig for tilbakemeldinger om store og små ting fra menighetene. Samtidig
er vi takknemlig om du bruker vedlagte girotalong, som gir oss mulighet til å
lage flere interessante utgaver av Distriktsnytt.

Tusen takk!
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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
Se også www.baptist.no
for flere nyheter”

