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Baptist Nord - Nord Norge distrikt

Det Norske Baptistsamfunn

eva Bakkevoll, Sommarøy og Greta B
hansen, Aune, gikk i NNBKs årsmøte ut
av styret.

De nyvalgte ble Anne Frikstad, Grøtavær
og Maria Krane, Andenes.

DN

Endring hos baptistkvinnene

Kostnadskrevende 
oppgaver venter

Husk Familieleiren
og Påskeleiren påRivermont!Påmelding viawww.rivermont.no

HuskDistriktsnyttmed din gave
Bruk vedlagtegiro!

Takk

Maria Krane                         Anne Frikstad

hele 40 delegater fra 11 menigheter
møttes til Baptist Nord/Rivermont
sitt årsmøte på Rivermont.

Gjennom fire timers behandling av
mange saker kunne en spore takk til
det arbeidet som begge styrene utfø-
rer.

Det var tradisjonelle saker som
årsrapporter, regnskap og budsjett
som ble gjennomgått og enstemmig
godkjent – med takk til Unni hansen
som er regnskapsfører.

Årsmøtet åpnet også for en samta-
le om distriktsarbeiderens funksjon,
etter at hermod Bakkevoll har signa-
lisert at pensjonering nærmer seg..

Gruppearbeid kom med flere inter-
essante innspill.

endring av statuttene for Baptist
nord/Rivermont var den saken som
tok mest tid. her handler det om å få

formuleringer
som ikke kan
misforstås.

Et godt besøkt
årsmøte

Leif Vollan
fortsetter som
Baptist Nord-
leder.

Viktig med aktiv 

givertjenest til Rivermont

P
å annet sted i DN
kan du lese at det
er 73 personer

som hver måned gir et
fast beløp til Rivermont.
Det er svært bra. Noen
er kanskje av den opp-
fatning at når senteret
formelt sett ble «nyinn-
vidd » for en tild siden,
så er alt ferdig.

Det er feil. Store kost-
nadskrevende oppgaver
venter.

Ventilasjonsanlegget i
hovedbygget fungerer ikke tilfredsstillende,
og en person jobber med saken.

Møblene som står i senterets peisestue
har vært brukt siden senteret var tatt i bruk.

Nye møbler er bestilt, og går alt etter pla-
nen blir de «installert» i løpet av svært kort
tid.

Handicaptoalett
et Rivermont med respekt for seg selv må
ha en handicaptoalett. Dette har vært 

planlagt i mange år, men har av ulike
årsaker ikke blitt realisert. Nå blir dette
arbeidet igangsatt på ettersommeren. Det
medfører at inngangspartiet blir noe
endret.

Kostnaden på dette prosjektet beløper
seg til cirka 450 000 kroner.

Med andre ord: Distriktsnytts oppfor-
dring til sine lesere. Bli en støttepartner for
Rivermont. �

Rivermont blir nå tilrettelagt også for personer som er avhengig
av rullestol. Foto Feh.
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Velkommen til Honningsvåg
Av Tone Sæverås

Endelig kan vi se frem mot fysiske

møtepunkter som Guds folk i nord, og

her i Honningsvåg kan vi få invitere

til Bønn og Vekkelseskonferanse 28 -

31 juli.

V
i er takknemlige for å kunne sam-
les på tvers av landegrenser, kul-
turer og ulike kirkesamfunn. 

Denne konferansen har blitt avholdt ca
20 ganger, samler i snitt ca 200 mennesker,
og har vært et sted hvor glørne har blitt sam-
let. Noen har opplevd å få blåst liv i glør
som nesten hadde sluknet, og vi har alle

kjent på styrken av å være mange sammen i
Guds nærvær.

Det blir eget program for barna under
både morgen og kveld, og ungdommene bor
sammen hele helga med egne møter i tillegg
til å være med på noen hovedmøter. På mor-
gensamlingene er det god tid til bønn, lov-
sang og undervisning, og på kveldene er det
festmøter for storfamilien i nord. Lørdag
kveld blir det i tillegg bønn og lovsang på
Nordkapp.

Nordkapp Baptistmenighet er lokal med-
arrangør av konferansen sammen med
ledergruppa for Bønn og
Vekkelseskonferansen. Vi synes det er eks-
tra stas at Distriktsstevnet har blitt lagt til
denne konferansen, og ser frem til å møte

mange av dere fra andre Baptistmenigheter i
nord.

I løpet av våren skal det avholdes et
Zoom-møte der alle er hjertelig velkommen
til inspirasjon, informasjon og mobilisering
foran konferansen. håper dere blir med på
det!! Informasjon og link vil komme når
tidspunktet er avklart. Vi vil trenge alt av
god hjelp til praktiske oppgaver før, under
og etter konferansen, så om du ønsker å
bidra må du gjerne ta kontakt.

Plakat vil bli lagt ut på Facebook på
Kristenliv i Nord-Norge, og på www.vekkel-
seskonferansen.no

�

Se også egen sak om at Distriktsmøtet 
oppfordres til å delta i denne konferansen

Forkynnere er
Leif Braathen YWAM Borgen, 

Hans og Eva Marklund, Sverige

Magritt Brustad, Tromsø baptistmenighet

Jan Dørum, Mariastiftelsen

Lovsang
Anne Melkeråen,, Pinsekirken Karasjok m/tea

Tone Sæverås håper på god oppslut-
ning også fra nordnorske baptister. 
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Av Frank Einar Hansen

1. august ble det etablert et samarbeid
mellom Ballangen baptistmenighet og
Narvik Misjonskirke.
Baptistmenigheten i Ballangen leier tje-
nester tilsvarende 25 % stilling. Ingrid
Lindberg, som til daglig er pastor i
Misjonskirken, gjør pastorjobben i
Ballangen. Lindberg er født og opp-
vokst i Ballangen, og har røttene i bap-
tistmenigheten.

Lindberg sier til DN at det i høst var
både dåp og barnevelsignelse. Det har
vært godt besøkte møter, med mye sang.

Annenhver uke samles flere menn til
bibel og bønn, og det har også vært to
kvinnesamlinger på Røde Kors-huset i
Ballangen sentrum. Disse var godt besøkt.

Barn, ungdom og voksne fra baptistkir-
ken deltar ofte på ulike arrangementer og
gudstjenester i Misjonskirka.

Dette er et spennende samarbeid som
vi håper skal bære god frukt på sikt, sier
Lindberg. �

Spennende samarbeid

mellom Ballangen og Narvik

16 menigheter uten 

lønnet leder

Ifølge Baptist Nords årsrapport er det
20 baptistmenigheter i Nord Norge,

spredt fra Sandnessjøen til
honningsvåg.

Men det er bare noen få av disse som
har lønnede medarbeider..

hermod Bakkevoll er ansatt i 20 %
stilling som distriktsarbeider, samt 20 % i
Andenes baptistmenighet.

tone Sæverås har 20 % stilling i
Nordkapp baptistmenighet, Mens edward
turpeinen fra mars 2021 gikk inn i en 50
% stilling på Sommarøy

Ingrid Lindberg, som til daglig er pas-
tor i Misjonskirken i Narvik, har fra
1.8.21 påtatt seg pastorstilling i Narvik
Ballangen baptistmenighet, med 25 %. (se
egen sak

Leif Vollan er leder i tromsø baptist-
menighet. I tillegg har han et frivillig
ansvar for menigheten i Balsfjord.

Størrelse og aktivitetsnivå er forskjel-
lig, men Baptist Nord-styret skriver i sin
rapport at «likt et frø skal det spire i sin
tid. La oss be om at vi kan være med å
legge til rette for utvikling og god jord.»

�

Prosess i gang for å finne nye dis-

triktsarbeider

hermod Bakkevoll har i en årrekke
vært sentral i det nordnorske bap-

tistarbeidet, og har i mange år vært dis-
triktsarbeider. Det har vært en stilling
som har vært betalt med tilskudd fra
Det Norske Baptistsamfunn, og flere
nordnorske menigheter.

Pensjonsalderen har innhentet
Bakkevoll, og han har signalisert ønsket
om at nye medarbeider overtar stillingen.

Baptist Nord har satt i gang prosessen,
og Bakkevoll har sagt seg villig til å
jobbe sammen med den nye medarbeide-
ren i en overgangsfase

Bakkevoll har hatt 20 % stilling, men
ifølge Baptist Nord har han jobbet langt
utover 20 %. til tross for pandemien har
han prøvd å utnytte de mulighetene som
åpnet seg, og vært en viktig støtte for
mange menigheter, både som veileder,
predikant og som bidragsyter til flere
ulike prosesser.

I tillegg er han pr i dag redaktør for
Distriktsnytt. �

Pastorsituasjonen i nord-norske baptistmenigheter

Ingrid Lindberg er pastor i 25 % stillingen
i Narvik Ballangen baptistmenighet.

Eddie Turpeinen.

Hermod Bakkevoll. Foto: Feh

Hermod
Bakkevold 
har nådd 
pensjonsalderen 



Innsamlingskomiteens opp-
gave er å få flere

Rivermonts Venner, samt
samle inn penger til de
bygge- og vedlikeholdsopp-
gavene som må gjøres på
senteret.

Giverne bestemmer selv
hva de vil gi, men pr i dag lig-
ger månedsbeløpene fra 50 til
600 kroner pr giver.

Komiteen skriver i sin rap-
port at de setter pris på at
mange av giverne er ungdom-
mer.

I 2021 bidro Rivermonts
Venner med 227,150 kroner.
Det vil si gjennomsnitt 259,30 pr giver.

Utover dette var det 37 personer – som
ikke er med i Rivermonts Venner, som ga til
sammen 37200 kroner.

12 av 20 baptistmenigheter gir fast til
Rivermont

Disse menighetene bidro med til sam-
men 149300 kroner i 2021. �

helgen 25-27. mars møtes kormedlem-
mene for å legge ned koret.

Det blir markert med øvelse, konsert og
festmiddag.

I skrivende stund er det mange kormed-
lemmer som har meldt sin ankomst.

Korets administrative leder, hermod
Bakkevoll, sier at hver enkelt medlem må
selv sørge for overnatting i harstad.

er det noen som trenger hjelp for å finne
overnatting, kan Bakkevoll kontaktes på tlf
41614585.

Koret hadde sin første opptreden i for-
bindelse med landsmøtet/sommerfesten 
som var i harstad i 20…..

etter det har det vært konserter flere ste-
der i landet, oslo, halden, Stavanger,
Stavern, tromsø, harstad, Andenes,
Sommarøy. Myre, Finnsnes, evenskjer og
Narvik.Noen steder to ganger. �

4

Bør være flere enn 73
faste givere

Avskjedskonsert for
Minns du sången-koret

Innsamlingskomiteen ønsker flere  Rivermonts venner

Utbyggingen på Rivermont har kostet, men resultatet har
blitt særdeles bra. Blant annet en flott møte- og spisesal.

Foto Feh

I mars holder koret sin siste konsert i Harstad. Foto: Feh

Jeg er oppvokst på Sommarøya,
men har bodd stort sett hele vok-

senlivet i Malmö, Sverige. Jeg flyt-
tet for 2 år siden tilbake til Nord-
Norge og (hvem hadde trodd det??)
Sommarøya, sammen med min
mann Francis og våre tre døtre Awa,
embla og Vilja. til daglig jobber
jeg på universitetet i tromsø, med
lederstøtte, hR og organisasjonsut-
vikling. 

Jeg syns det er fint å komme tilba-
ke til røttene mine, både geografisk
og med tanke på menighetssammen-
heng. Jeg er ny i styret i Baptist Nord
og føler meg på mange måter ny i det
meste, siden det har gått så mange år
siden jeg levde her nord sist. Mitt
store bidrag til styrearbeidet er derfor
å stille spørsmål om hvem, hva og
kanskje aller viktigst, hvorfor… :)
Leif har sagt at det kan han leve godt
med, og det er jeg takknemlig for. For
meg er det viktig å stå trygt og stødig
i hvorfor vi gjør det vi gjør. Jeg syns
det er viktig med godt samarbeid, god
kommunikasjon og åpenhet, og det er
fanesaker jeg vil holde høyt så lenge
jeg sitter i styret i Baptist Nord.

Maria Nyang-Jørgensen.

Ny i Baptist
Nord-styret



Av Hermod Bakkevoll

F
or noen uker siden leste jeg en
spennende bok av Alf R. Jacobsen.
Boken heter «Farlig Farvann», og

beskriver de mange tragedier som opp-
stod i årene 1940 – 1945, da hurtigruter,
lokalrutebåter og andre fartøy ble senket
av tyske og allierte torpedoer, bomber og
miner. Denne rutefarten var som vi vet
den gangen livsviktig for frakt av passa-
sjerer, gods og post. Alf R. Jacobsen lis-
ter opp med omtale, og for de fleste også
med bilder,  de mange hundre sivile som
omkom. og på denne listen ble jeg opp-
merksom på en baptistpastor blant de
omkomne. Pastor erik Johan helstrøm
omkom da hurtigruteskipet «Richard
With» ble torpedert og sank, 13 septem-
ber 1941, på tur mellom honningsvåg og
hammerfest. helstrøm omtales i boken
som reisemisjonær i Baptistsamfunnet,
og det gjorde inntrykk på meg at forfatte-
ren beskriver mye av helstrøms familie-
bakgrunn fra Strandebarm menighet i
hardanger. og Jacobsen omtaler også
helstrøms utdannelse til  Baptistpastor,
som han gjennomgikk i USA.

Jeg ble interessert i å finne ut litt mer om
e.J. helstrøm, og Roger Dahl har hjulpet

meg med litt stoff . I «Banneret» høsten
1941. skrev o.J Øye, som også kom fra
hardanger, og som  studerte sammen med
helstrøm i USA minneord om ham.  I min-
neordet får vi høre mye om helstrøm som
en fremragende predikant og leder. han var
også samfunnsengasjert og hedde flere til-
litsverv i Baptistsamfunnet. o.J. Øye skri-
ver at han etter utdannelsen i USA hadde
betjent menighetene i Vikna, Aune Verdal,
tromsø og harstad. og i en periode betjen-
te han Kvæfjord, Aune og Kasfjord sam-
men.

Da helstrøm omkom, hadde han nylig
avsluttet sin tjeneste i harstad menighet, og
var på reise som distriktssekretær i Nord
Norge. eller som Baptistmisjonær, som Alf
R. Jacobsen skriver.

Jeg så jo ved å sette meg litt inn i dette
at helstrøm hadde virket mye i
harstadområdet. Jeg har derfor spurt
Bjarne Andreassen om han kan huske
helstrøm. 

Det gjorde inntrykk på meg at en seku-
lær forfatter som Alf. R. Jacobsen gir en
slik oppmerksomhet til en av våre tidligere
pastorer, og jeg fikk lyst å dele dette med
DN`s lesere. Kanskje noen flere husker
erik Johan helstrøm. �

Over: Pastor Erik Johan Helstrøm..

- Jeg var jo bare barn da helstrøm
var pastor i harstad. Men jeg hus-
ker han godt. en markant og
respektert mann som nøt stor tillit i
både menigheten og i byen. I
menigheten husker jeg ham best
som søndagsskolelærer, og han var
fantastisk fin å høre på. han klarte
å engasjere oss barn på en måte
som jeg enda husker.

- Han klarte 
å engasjere

Bjarne sier blant annet:

Bjarne Andersen. Foto Feh

Til venstre: Bildet viser DS Richard With en
gråværsdag i 1924, fotografert fra et passa-
sjerskip.

Foto: ANDeRS BUeR/NoRSK MARItIMt MUSeUM

En annerledes del av krigshistorien i Norge

En bit som berørte
Baptistene, ikke minst
her i Nord Norge sterkt

5
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foto:  Øystein M. Lode.

M
ed opprinnelse fra slutten av
1800 tallet har Baptistlokalet i
hadsel rommet epoker av liv

og aktivitet. her har pastorer bodd og hatt
sin tjeneste. hadsel Baptistmenighet ble
stiftet i 1892, og den første forstanderen
var Bernhof Dahl, bestefar til Øystein
Dahl, som vi alle kjenner. etter han kom
Gjert Konrad Øhrn, som var far til
Gulston Øhrn som jo er et navn som
klinger av storhet i norsk, og ikke minst i

Baptistlokaler
som ikke lenger
brukes i
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 har i noen nummer av Distriktsnytt  presentert noen av disse husene.

Vi presenterer noe av historien, og vi  forteller litt om hvordan husene brukes i

dag.

Denne gangen skal vi skrive litt om bedehuset, eller forsamlingshuset som

det kalles lokalt. Dette er forsamlingslokalet, med leilighet og garasje, til tidli-

gere Hadsel menighet.

Baptistenes lokale i Hadsel.
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Av Hermod Bakkevoll

V
i har for tiden tre små
Baptistmenigheter på
helgelandskysten. I Mo I Rana, i

Sandnessjøen og i Rødøy. I Mo I Rana og
i Sandnessjøen samles små grupper regel-
messig, mens det i Rødøy er møter ute på
Storselsøya når det ligger til rette for det.
Jeg besøker ikke disse gruppene så ofte,
men de får all informasjon om det som
skjer ellers i distriktet vårt, og vi har kon-
takt. Coronatiden har også i de siste to
årene vært til hinder for reisevirksomhet.
Men i november fikk jeg besøke menig-
hetene i Mo og i Sandnessjøen. Det var

veldig oppmuntrende, og en bekreftelse
på at Jesus er midt iblant oss, også når det
ikke er så mange som er samlet. Vi fikk
være sammen til fine samlinger både i Mo
og i Sandnessjøen.  I Mo og i
Sandnessjøen møtte jeg nye mennesker,
som var blitt med i våre fellesskap. Jeg
fikk gjennom å være med i disse grup-
pene en bekreftelse på, og en ny tro på at
vi må være forsiktig med å tenke at frem-
tidshåpet for en menighet er forbi. Jeg var
både glad og inspirert da jeg reiste hjem
etter disse besøkene. og så gleder jeg
meg til å kunne være med på sommermø-
te på bedehuset på Storselsøya i Rødøy
menighet en gang i løpet av sommeren.�

Tre Baptismenigheter 
i Helgeland

I Sandnessjøen samles tre familier til regelmessige bibelstudier og bønnesamlinger hver lør-
dag ettermiddag. På bildet ser vi to av parene: Noatien Appoloniare, til høyre for Hermod,
hans kone Judith, til venstre for Hermod, samt Naod Khasay og hans kone Selina. En tredje
familie, som bor på Nesna, var ikke til stede denne kvelden i Sandnessjøen. Leder for
Lighthouse, Baptistmenigheten i Sandnessjøen er Noatien Appoloniare. Foto: NAoD KAhSAy

Husk den frivillige kontingenten

til Distriktsnytt!

Nord-Norsk  baptisthistorie. Gulston
Øhrn  ble for øvrig  født på Lonkan, i
1905. Generasjon etter generasjon fra
den flotte bygda har gått på  søndagssko-
le, hatt oppbyggelige samlinger, møter
og kirkelige handlinger av alle slag.  Dåp
har skjedd på baptistisk vis med full ned-
dykkelse i det innebygde dåpsbassenget
bak talerstolen i forsamlingshuset.

Det er en flott vei på noen få kilometer
som knytter sammen ulike områder på
Lonkanhalvøya, Men veien har ikke til-
knytning til øvrig veinett i Vesterålen. Så
nå kommer folk dit med hurtigbåt rett til
kai på helgenes, like i nærheten av for-
samlingshuset. eller man kan ta  ferge med
bilen sin 5 minutter over til Kaljord - alt i
hadsel kommune. For ikke lenge siden
laget NRK en episode "Der ingen kunne
tru at nokon kunne bu" for å vise hvordan
3-6 fastboende nå holder stand.
Baptistlokalet har ikke lenger grunnlag for
drift som aktiv kirke. På 90 tallet ble både
bygget og medlemmene i hadsel
Baptistmenighet ført over til Sortland
Baptistmenighet, og hadsel
Baptistmenighet ble lagt ned.  Det ble
besluttet å prøve å holde kirken i stand med
innsamlede midler og dugnad. Ildsjeler er
gull verdt, og med stor hengivenhet har det
vært holdt sommerbasarer og gudstjenes-
ter.  Arvid og Ingrid Melkersen, to av de få
fastboende som er igjen, har holdt øye med
kirka sånn på det jevne. De store dugna-
dene med vedlikehold har Øistein og Jorun
Dahl fra Brottøya tatt initiativ til, og i stor
grad utført selv.

hva gjør man da, når befolkningsgrunn-
laget på Lonkanhalvøya er borte, mens
baptistarbeidet på Sortland har vokst og
har fremtidspotensiale i seg?

Det var interesse for å kjøpe kirka, og
budrunde løp før det ble klart at det blir
solgt til en familie som kjenner plassen og
folket på Lonkanhalvøya godt. Kjøperne
antyder at selve kirkebygget vil være dis-
ponibelt til utflyttere av  bygdefolket, når
de  kommer som tilreisende. Dermed ser
det ut til å bli en god løsning for forsam-
lingshuset på Lonkan. Som  Baptistlokale
takkes bygget av etter lang tjeneste for Gud
og baptistene. takket være både praktisk
og økonomisk frivillig innsats gjennom
alle år, er bygget i god stand.
Forsamlingshuset på Lonkan vil dermed
kunne bli til nytte og velsignelse på mange
måter, også i tiden som kommer.

Både Øystein Lode, hermod bakkevoll
og kanskje særlig Øystein Dahl kan gi mer
informasjon om både tidligere hadsel
Baptistmenighet og forsamlingshuset på
Lonkan om noen er interessert. �
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Tekst/foto Frank Einar Hansen

V
i er alle glade for at det er akti-
vitet på Rivermont. For å få disse
gjennomført trenges det hjelp.

Baptist Nord har derfor sendt ut oppfor-
dring om å melde seg til kjøkkentjeneste.

Arrangementene som trenger hjelp er
blant annet

Familieleiren i palmehelga 
(fra fredag – søndag)
Påskeleiren ( onsdag – søndag)
Juniorleiren i juni
Kvinneweekendi september
høsttreffet i oktober 
(torsdag- søndag)

Kontaktmøtet i oktober 
(fredag kveld – lørdag 
ttermiddag)
Årsmøtehelgen fredag- lørdag, 
den 3. helga i februar)

Kan du, eller noen fra din menighet,
menighetens nettverk hjelpe til?

Kjenner du noen nye som kan tenkes å
være med på dette?

Gi tilbakemelding til
leif.vollan@live.no, tlf 95064714
eller hermod Bakkevoll, 
hebakkev@online.no, tlf 41614585 �

Trenger kjøkkenpersonell 
på Rivermont

Da det gamle Rivermont ble realisert
var det stor glede. et nytt leirsted ga nye
muligheter.

over mange år ga stedet fine mulighe-
ter for å gjennomføre de leirtilbud som
Nord Norsk Baptistungdom ( NNBU) ga.

De som ikke fikk soveplass inne, la
mer enn gjerne i telt.

For de av oss som opplevde det gamle
bygget, så må vi erkjenne at det beste
som kunne skje var at det ble revet

De som skulle jobbe på kjøkkenet
hadde kanskje den mest krevende oppga-
ven. Det var ikke verdens mest utstyrte
kjøkken, og når leiruka var over, var også
kjøkkenpersonalet temmelig utslitt.

Det fantes ikke oppvaskmaskin.
Datidens oppvask var en stor balje, og
leirdeltagerne sto i kø for å få vasket spi-
seutstyret.

I dag kan vi smile litt over hvordan
det var. Men de som påtok seg oppgaver

på kjøkkenet, eller som leirledere og nat-
tevakter, gjorde en kjempejobb. Det var
relativt lett å få ledere.

Hvordan er det i dag?
Vi har et hypermoderne leirsted, med

alle de hjelpemidler som trenges for å
gjøre jobben lettere for ledere, og triveli-
gere for deltagere. Senteret er så bra at
stadig flere organisasjoner ønsker å leie.

Men hva gjør en med et topp moderne
leirsted, hvis ledermangel begrenser ste-
dets muligheter?

På denne siden kan du lese at dis-
triktsleder Leif Vollan oppfordrer oss alle
til å ta en «tørn» på kjøkkenet.

Det snakkes altså om kjøkkenet på
Rivermont.

er du villig til å ta en «tørn» der?
Feh

Kjøkkentjeneste er en viktig del av samlingene på Rivermont. ILLUStRASJoNSFoto Feh)

Meld deg til
kjøkken-
tjeneste!

Styreleder i Baptist nord, Leif Vollan har selv
tatt «tørn» på kjøkkenet, og oppfordrer til
hjelp. Kjøkkentjenesten er en svært viktig del
av arrangementene på Rivermont.
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Å
samles til landsmøter er både vik-
tig og inspirerende.

en treffer trosfeller, en får være med å
påvirke fellesprosjekt, både innenlands og
på diverse misjonsmarker.

Som lokalmenigheter er vi en viktig del
av dette fellesskapet, og gjennom landsmø-
tene har vi mulighet til å bidra med våre
synspunkter.

På denne siden ser vi at Leif Vollan, som
er leder for de nordnorske baptistene, kom-
mer med en viktig oppfordring:

Baptistmenighetene bør dekke reise- og
oppholdsutgifter for delegatene som reiser
på landsmøtene.

I mange år har det reist delegater til
landsmøtene, og deltatt i forhandlingene.
De var menighetenes representanter.

Men de har ofte tatt alle omkostningene
selv, og ikke belastet menigheten.

Delegatene reiser ikke som privatperso-
ner. De reiser som menighetenes represen-
tant i landsmøtets forhandlinger.

Det bør honoreres med dekning av reise-
og oppholdskostnader.                    Feh �

Kirsti Danielsen fra Ballangen sammen med
utflyttet Kasfjæring, Elsa Paulsen

På gruppebildet utenfor landsmøtehallen er de fleste samlet. Det er Eddie fra Sommarøy,
Hermod fra Andenes, Bård fra Aune, Jon Erling og Gøril fra Kasfjord, Øystein fra Sortland
(bak) , Marit, Tore, Leif og Heidi fra Tromsø. Anne og Knut Olaf ble ikke med på bildet.

Betal for menighetens delegater

Nord-norske lands-
møtedeltagere
Tekst/foto Leif Vollan

Baptistenes landsmøte på Gardermoen
12.-14.november hadde en sprek

delegasjon fra nord. Vi tror det er viktig
at vi kan være med å påvirke det som
foregår i den store baptistfamilien. Alle

som er til stede har en stemme hver å
påvirke med. De som ikke er der har
ingen påvirkning og må bare godta det de
andre bestemmer. Når landsmøtet avvik-
les i november på hotell kan man ikke
kombinere med ferietur slik som tidli-
gere. Det betyr at deltakelse fort blir for
dyrt for den enkelte. oppfordringen til
menighetene er å vedta ordning med å
dekke reise og opphold for sine utsen-
dinger. Neste mulighet er Gardermoen
november 2022 �Land Trykkeri as

- få det trykt i Land du også!
Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no
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P
å annet sted i denne utgaven kan du
lese oppfordringen om å melde seg
til kjøkkentjeneste på samlingene

som er på Rivermont.
I årets årsmøte fikk delegatene en liten

kalddusj da distriktsarbeider hermod
Bakkevoll kunne konstatere at det var for få
som hadde meldt seg til kjøkkentjeneste på
leirene kommende påske.

Konsekvensen kunne da bli at leirene ble
avlyst, noe som ville være mer enn trist.

Leirene er en viktig del av vårt felles
arbeid, og uansett om vi bor nord, sør, øst
eller vest i Baptist Nord-landet, så er det å
«ofre» noen dager på Rivermont en god
investering.

og det interessante er kjøkkentjenesten
også kan utføres av menn. Det finnes det
flere eksempler på.

tore Myhre og oddmund Bakkevold var,
sammen med Kjell ove hveding, kokker på
Kvinneweekenden 2021.

Myhre og Bakkevold har allerede meldt
seg til kokketjeneste for samme weekend
2022.

Les oppfordringen og gi vår distriktsle-
der beskjed om at du melder deg til innsats
for kommende samlinge. �

Det spøkte for avlysning

På distriktsårsmøte for første gang

Tore Myhre,  Oddmund Bakkevold, Berit Skoglund og Bergljot Skoglund har ofte gjort kjøk-
kentjeneste på Rivermont. Foto Feh

Emanuel Thum og Bu Tang Ung, sammen med Roar Christensen og distriktsarbeider Hermod
Bakkevoll. Foto Feh

Det er alltid trivelig å se nye personer
på våre samlinger.

I årets årsmøte på Rivermont var
emanuel thum tang og Bu tang Ung sam-
men med Roar Christensen delegater fra
Sortland.

I samtale med DN gav de uttrykk for at
dette var en trivelig opplevelse.

De er begge aktive i baptistmenigheten
på Sortland. �

«I løpet av

Baptist Nords års-

møte meldte det seg

nok kjøkkenpersona-

le til at leirene blir

arrangert.»
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Glimt fra årsmøte

Delegater fra Harstad, Sommarøy og
Kasfjord kunne konstatere at årsmøtet hadde
gode samtaler, og vilje til gode løsninger.

Saklig uenighet ble raskt endret til gode fel-
les løsninger.

Ballangen/Narvik, Andenes, Åse og
Sommarøy var godt representert i årsmøtet

Ordstyrerne og sekretærene hadde full kon-
troll, og gjorde en god innsats

Unni Hansen fikk ros for sitt regnskapsarbeid.

Å
rsmøter er mer enn samtale og
debatt om budsjett, regnskap,
årsrapporter, osv.

Det er like mye en samling hvor en tref-
fer trosfeller med det samme ønsket -nem-
lig arbeid for Kristus og menigheten.

Den nye møte- og spisesalen på
Rivermont viste sin fortreffelighet som års-
møtested.

Mellom sakene var det puttet inn både
kaffepause, og kjempegod lunch, med
muligheter for den gode samtalen over kaf-
fekoppen.

Det hele ble avsluttet cirka kl 1400.
Distriktsnytt var til stede i møtet, og

kunne konstatere at gleden over å igjen
kunne samles var merkbar.

Nærmere to år med sterke begrensinger
på møter, har skapt noen utfordringer for
både Baptist Nord og Rivermont

Men nå gleder vi oss.
Nå kan vi i fellesskap se fremover – og

arbeide med de oppgaver vi har i menighe-
tene, for Baptist Nord og Rivermont.

Denne treenigheten vil gi resultater når
vi i fellesskap bidrar med innsats og posi-
tiv innstilling.

Må Gud velsigne det fellesarbeidet vi
står i. �
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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)
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Frank Einar Hansen 
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Tlf 906 75 011
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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

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”

Ønsker lavere leie
Nord Norske Baptistkvinner ønsker lavere leie for Rivermont, når de har sine årlige
Kvinne-weekender på senteret.

Ønsket ble fremsatt i Baptist Nord/Rivermont-årsmøtet, men ikke realitetsbehandlet.

Antenne på «altanveggen»

På Rivermont gir årlig en inntekt på 18000 kroner fra Nordlaks.

Grasrotandelen

Fra Norsk tipping bidro med 15360 kroner til Rivermont.
Dette fordi at  tipperen gir en andel av tippesummen til en ønsket organisasjon.
Administreringen av denne andelen gjøres av Norsk tipping. �


