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Baptist Nord - Nord Norge distrikt

Det Norske Baptistsamfunn

DN
Harstad møtte Sortland

«Folk, stol alltid på
Gud. Øs ut for han det
som fyller ditt hjerte.
Gud er vår tilflukt.»Salme 62, 9

Tekst og foto; Odd Nilssen

N
år menigheter besøker hveran-
dre, skaper det alltid glede og
inspirasjon, både hos de som rei-

ser på besøk, og de som får besøk. Slik
ble det også lørdag 14. mai da ungdoms-
klubben fra Medkila kirke i Harstad reis-
te på busstur,  for å besøke vennene i
Sortland Baptistmenighet. Det ble et flott
møte med sang av ungdommene fra
Harstad, og  klubbleder Sheeku Sher
Ahpahtoo ledet og talte i møtet.
Menigheten på Sortland satte stor pris på
besøket,  og stilte opp med god servering
til alle som deltok i dette felles møtet.

Etter to år med begrensning på både rei-
sing og samlinger, ble denne dagen viktig
for oss alle som deltok. I tillegg er det vik-
tig at disse to menighetene, som ligger gan-
ske nær hverandre, kan få flere felles møte-
punkter. Begge menighetene har ganske
store grupper med innvandrere fra
Myanmar, med nokså mange ungdommer i
begge menighetene.

Takk til Sheeku fra Harstad, og Bu
Thang fra Sortland, som allerede på årsmø-
tet på Rivermont i februar begynte å legge
planer for en tur med et felles møte på
Sortland. �

Velkommen til 

Honningsvåg

Sommeren står snart for døren.
Og sommer er leir og stevnetid.

I år har Nordkapp Baptistmenighet
gleden av å være lokal arrangør for
den over 20 år gamle "Bønn og
Vekkelsekonferansen i Nord" som
blir arrangert på ulike steder fra år til
år. I den anledning vil vi oppfordre
alle baptister i nord til å ta turen til
Honningsvåg.

Dagene er 28 - 31 juli. Stedet er
TURN-hallen, sentralt i byen. Mer
praktisk informasjon finner dere på
www.vekkelseskonferansen.no

Det blir eget opplegg for barn og
unge. Masse tid til bønn, lovsang, for-
kynnelse og fellesskap. 

Vi ønsker at dette skal være et sam-
lingssted for Guds storfamilie i nord
der vi sammen kan erfare Guds nær-
vær og bli fornyet i kjærligheten til
Jesus og hverandre.

Så vær velkommen til byen ved
Nordkapp, lengst nord i vår vakre
landsdel, sier Tone Sæverås i
Nordkapp baptistmenighet.

Det er viktig at folk bestiller over-
natting tidligst mulig da det er midt i
turistsesongen

NB! Dette er Baptist Nord sitt dis-
triktsstevnetilbud i år, og Nordkapp
baptistmenighet er lokal arrangør. �

Inspirerende ungdomstreff

Trivelig treff på Sortland.

Tone Sæverås

håper du 

kommer.
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Når hanen galer
Hverdagen kan legge snublesteiner

foran oss – uten at vi er oppmerk-

somme.

Det kan føre til at både ord og

gjerninger blir nederlag i våre liv.

Eller som noen vil si: til fall.

Mange av oss kan sikkert under-

skrive på at vi har snublet – både en

og flere ganger.

D
a er det de negative tankene

kommer til oss. Våre svakheter

og feiltrinn er dårlige vitnemål

om våre liv.
Nederlagsfølelsen har nådd oss

En skyfri himmel i våre trosliv, blir
plutselig overskyet og grå.

Da et det noen linjer i denne fantastis-
ke sangen  «Det som brest» kommer til
meg.

Det som brest kan Jesus binda saman

Han kan lækja alle hjartesår

Han som ser og kjenner våre tanker,

Han kan gjera meir enn me forstår.

Og i andre verset skrives det i starten
av sangen at

Han kan snu det vonde til det gode

I hans hand vert sorg og glede vendt.

Det var en Peter som selvsikkert sa at
han ikke ville fornekte Jesus.

Men ved  siste  hanegal skjønte han at
fornektelsen ble gjort til kjenne.

Jesus  - som han kjente - var for en
kort stund ukjent person i Peters liv

Denne opplevelsen måtte være et for-
ferdelig nederlag – der og da, for Peter

Men det vonde kan vendes til det
gode.

Jesus slo ikke hånden av Peter, men ga
han tilgivelse og nye oppgaver.

Han vil heller ikke avvise deg og meg.
Vi er elsket av ham, og han kan vende

det vonde til det gode
Han kan lækja alle hjartesår. �

FEH

Det hele startet i april 2008, med øvel-
ses-helg og konsert i Kanebogen

kirke.Ny konsert ble arrangert i juli, samme
år, i forbindelse med Baptistsamfunnets
landsmøte i Harstad.

Samme helg ble det gjort CD/DVD-opp-

tak av koret. Det har vært konserter over
hele landet, og da koret besøkte Frøyland og
Orstad Kyrkje ved Stavanger, var det hele
400 publikummere til stede. Det ble også
opptreden i Baptistsamfunnets landsmøte i
Stavern, i juli 2014.

Den neste langveisfarende turen gikk  i
oktober 2016 til Halden og Oslo.

Koret har hele tiden hatt medlemmer fra
forskjellige kirkesamfunn, noe som har
beriket fellesskapet koret. �

En epoke 
er over

Korets siste øvelse i Medkila. FOTO FEH

Lørdag 26. mars arrangerte Minns Du sången-koret

sin 25. konsert i Medkila kirke.

Kirken var fullsatt, og responsen fra publikum var

svært god. 
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Tekst: Hermod Bakkevoll

Foto: Almar Martinsen

V
irksomheten på Røsnes i Bø
startet da Kristian Røsnes flyttet
fra Andenes til Røsnes i 1904.

Kristian Røsnes, som var født i 1870, ble i
hele resten av sitt liv en trofast klippe i

Baptistvirksomheten på Røsnes i Bø.
Kristian var en respektert og verdsatt kris-
ten i både Bø og ellers i Vesterålen.

Kristian Røsnes hadde en spesiell profe-
tisk åpenbaring i juli 1938. Vi tar her med et
utdrag  fra hans egen fortelling om denne
åpenbaringen,  og hva den førte til:

I juli 1938 satt jeg og leste i Bibelen og

bad, da Herren åpenbarte seg for meg i et
syn. I ånden ble jeg ført til de områder i
Europa der Hitler allerede var i gang med
sine krigshandlinger. Synet var skrem-
mende og fryktelig. Så hørte jeg en røst
som sa at alt dette skulle komme også over

Norge. Røsten jeg hørte sa også at jeg
skulle reise til Oslo for å advare kongen,
regjeringen og statsminister Nygårdsvold.
Etter lange og vanskelig overveielser under
mye bønn, så jeg at Herren la det slik til
rette at jeg kunne reise. Jeg fikk audiens hos
kong Håkon, snakket med kronprins Olav,
og fikk snakket med flere representanter på
Stortinget. Jeg fikk også møte regjeringen
og statsminister Nygårdsvold. Alle fikk
høre om hva Herren hadde åpenbart for
meg, og lagt på mitt hjerte å fortelle om.
Mitt budskap til alle var også at om vi som
nasjon vendte om til Gud, skulle han stride
for oss. Under de samtalene jeg hadde med
konge og regjering fikk jeg også snakket
mye om fiskernes liv og kår i Nord Norge.

Bedehuset på Røsnes ble bygget og inn-
viet i 1938. Virksomheten som Kristian
Røsnes var sentral i, og også lenge ledet,
levde videre etter hans død i 1948.
Bedehuset på Røsnes var i bruk for Bø
Baptistmenighet sin virksomhet, til ut på til
nittitallet Da var imidlertid alle Baptistene
som bodde i Røsnesområdet borte, og bede-
huset ble solgt. Det er en i  Røsnesområdet
som kjøpte bedehuset, og det brukes nå som
overnattingssted for turister og andre som
trengetr overnatting i området.

Det er Kristian Røsnes sitt barnebarn,
Daniel Røsnes, som har gjengitt fortelling-
en fra sin bestefar Kristian, og som vi her
gir et resyme av.

Almar Martinsen, forstander i Bø
Baptistmenighet har hele brevet fra Daniel
Røsnes, og Distriktsnytt  sine lesere kan få
det hos Almar.  Tlf. 90936446. �

Baptistlokaler som ikke lenger 
brukes til Baptistvirksomhet

Rundt om i vårt distrikt er det mange bedehus og forsamlingslokaler som tidli-

gere har rommet en rik baptistvirksomhet, men som nå er i bruk på annen

måte. Vi har i Distriktsnytt presentert noen av disse husene. Vi har skrevet litt

om historien, og vi har skrevet om hvordan husene brukes i dag.

Denne gangen forteller vi litt om bedehuset på Røsnes i Bø kommune, og om

en sentral person knyttet til dette bedehuset.

Bedehuset på Røsnes.



De gamle sofagruppene og stolene på
Rivermont var moden for utskifting.

De har vært i tjeneste siden det nye
Rivermont ble tatt i bruk, og gjort sin
jobb. Disse ble rett før påske pensjonert,

og de ny møblene kom på plass.
De er ikke bare lekre, men skal visstnok

også vær god å sitte i. Derfor er det ingen
grunn til å holde seg hjemme, når det er
samlinger på Rivermont. �

Av Ørjan Hoyd H. Vøllestad,

Andenes

Idenne boken av møter vi
to helt vanlige ungdom-

mer som gjør som alle
andre ungdommer; nem-
lig utforsker verden
rundt seg på fritiden.

Munken og Kula er
kallenavnene på de to
bestevennene. Både
Munken og Kula går
på søndagsskole hvor
de lærer det ene og det
andre av søndagsskolelærer Rune.

Boken forteller flere fine, morsomme,
alvorlige, triste og ærlige fortellinger hvor
bestevennene opplever ulike ting og deres
møte med andre mennesker. De utforsker
og prøver ut det de har hørt om og lært på
søndagsskolen, og vi får som lesere oppleve

hvordan de erfarer dette
med bønn, sang og tro

på en veldig fin og ærlig
måte.

Jeg ble veldig positivt
overrasket over denne

boken og måten den for-
midler disse enkle konsep-

tene om den kristne troen
gjennom disse historiene. Det

oppleves fint at disse vi leser
om også går på søndagsskole

som mine egne barn, og gjør at
de kan identifisere seg med

Munken og Kula. Jeg har lest
den for min 7-åring som likte den

godt og kan absolutt anbefale boken til
andre. 

Boken er skrevet for aldersgruppen 9-12
(pre-teens) men kan fint passe ned til 1. og
2. klassinger. �
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De nye møblene på plass

Munken og Kula av Åke Samuelsson

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

møte- og spisesal.

Uke 24:17-18.juni (lang weekend)
(kun fredag og lørdag)
Uke 36: 5.- 8.september (før kvin-
neweekend.)

Planlagte oppgaver
Maling, renhold og rydding
- utvendig maling/beisin
-lufting av sengetøy

- rundvask, vindusvask, m.m.
- bone gulv i sovefløy

Snekker- og grovarbeid.
- forlenge pipa med 2 steiner
- videre arbeid m/utvendig trapp

(tas i september)
- planere grus under spisesalen
- sage/rydde skog  

(lagre ved til peisen)
- vask av hyttene
- egen platting for søppelbokser
- pluss mye mer….

Ta med nødvendig verktøy til det
arbeidet du skal utføre

KJæRE AllE SAMMEN!
Dugnad på Rivermont
Ungdomssenter er vår felles innsats
på et sted som har vært vå eiendom
i over 70 år. Stedet har vært en rik-
dom for våre menigheter ved at
barn og ungdom har funnet felles-
skap og vennskap av varig verdi.

Dugnadsarbeid på Rivermont er å
ta del i de felles verdier vi har der.

lørdag 18, juni skal vi prøve å få
til litt grilling til avslutning.

Derfor trenger vi også litt kjøk-
kenhjelp.

la oss derfor ta vare på stedet og
utvikle det til det beste for lang tid
fremover

At barn, unge og voksne skal få
del i vår felles tro til frelse, liv og
oppbyggelse.

Hilsen
Vedlikeholdskomiteen
Ernst Selvik, Magnus Haraune, 
Erik Krane, Ehkaw Saw og 
Tom Arild Riibe

Arrangør: 
Vedlikeholdskomiteen/ Rivermont

Ta kontakt med komiteen v/Ernst
Selvik, tlf 91306352
Eller epost: Ernst.selvik@hlkbb.no

Velkommen til Rivermont

Dugnad på
Rivermont 2022

BOKANMElDElSE:



Berit Skoglund.

Nytt fra 
Rivermont
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Synes du vi maser mye? I såfall ber
vi om unnskyldning. Men som du
vet så koster det å produsere
Distriktsnytt.

Pr i dag er nesten halvparten av den
frivillige kontingenten kommet inn, og
det var betalt på giro i DN nr 1/22.

Denne utgaven er nr 2, og til høsten
kommer nr 3.

Vi prøver å holde utgiftene nede.
Derfor har vi denne gangen kun lagt et
bilde av giroblankett på trykk

Det du trenger er kontonummeret,
og så kan du sende ditt beløp
til bladet.

Det er mye interessant å skrive om
fra Baptistnord-landet, men det
avhenger av inntektene.

Derfor er vi så frimodig at vi takker
for ditt bidrag.

Kontonummeret er 
4760 16 24083

Merk betalingen 
«Kontingent Distriktsnytt.

Husk den frivillige kontingenten
til Distriktsnytt

Bernt Hansen, Sommarøy
Ble valgt til nestleder i Rivermontstyret.
Samme møte valgte Janne Tune som sek-
retær

Sommerens dugnad
På Rivermont arrangeres 17. og 18. juni.
Arbeidet som tenkes gjennomført er
blant annet grusing, asfaltering og
malingsarbeid

Utleie på Rivermont
Det har vært minimalt med utleie i mai
og juni, men bestillingene har tatt seg
opp for høstleie.

Noen arrangementer  har vært på etter-
vinteren, og noen avlysninger i januar og
februar.

Ny møbler
Møblene til Rivermont er levert, montert
og tatt i bruk.

Rivermontstyret takker alle som var
involvert i prosjektet, og melder til
Distriktsnytt at møblene er betalt.

Driftsleder
Stillingen ivaretas av Ernst Selvik. Hans
oppgaver er utleie, forefallende vedlike-
hold, langsiktig planlegging, brannvern-
leder, oppfølging renovasjon, snøfjer-
ning om vinteren, samt vanning og plen-
klipping om sommeren. Rivermontstyret
har påpekt at prioritet nr 1 for driftslede-
ren er utleie. Det vil generere leieinntek-
ter.

Ny strømavtale
Nestleder i Rivermontstyret, Bernt
Hansen, og regnskapsfører Unni Hansen,
har fått fullmakt til å forhandle frem ny
kraftavtale

Hva er riktige utleiepriser?
Et innspill i årets Kontaktmøtet 2021 på
Rivermont gjør at styret  nå skal se på
utleieprisene

Unni Hansen, Ernst Selvik og Bård
Kollbotn har denne oppgaven. �

Ber for leirene på 
Rivermont!

Etter  17 års tjeneste som forstander fra-
trådte Bergljot Skoglund vervet i Åse
baptistmenighet. Menigheten har nå føl-
gende lederskap:

Berit Skoglund

er forstander, og leder menigheten sam-
men med
Yngve Kristiansen, Raymond Voll og

Mona skoglund.

Berit Skoglund 
ny forstander



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

6

Tekst og foto; Odd Nilssen

S
iden i høst har tre av  ungdommene
i Medkila Kirke gjennomført bibel-
kurset for ungdom, som er vårt

alternativ til konfirmasjon. I gudstjenes-
ten søndag 8. mai i Medkila kirke ble det
markert avslutning av dette kurset.
Ungdommene har gjennom kurset fått

undervisning i sentrale og viktige ting fra
Bibelen, og ulike ting ved det kristne livet
og som er viktig å ha med seg som en bal-
last i livet. �

Fra venstre; Celina Feler, Erlend Vikholt Larsen og Lycie Mombo Rwitabira.

Bibelkurs i Medkila kirke
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Endelig ble det 
påskeleirer

P
almehelgen var forbeholdt de som valgte å delta på
Familieleiren, mens påskeleiren for ungdom startet ons-
dag før skjærtorsdag.

I begge leirene stod påskens budskap sentralt. I Familieleiren
var det Viggo Klausen som var prest, Han har deltatt i flere sam-
linger Rivermont.

leiren for ungdom hadde  Tim Soolwoong fra Ung baptist
som leirprest, med tema om friheten vi har i Kristus. 

I begge leirene var det aktiviteter av ulike slag.
Familieleiren satset på Grottebadet og lekeland, samt tur på

Aunfjellet, mens ungdommene valgte slalåmbakken i Solli, tur til
Grottebadet, samt uteaktiviteter på Rivermont.

Håkon var påskeleiren yngste deltager.

Pensjonistgropa pa

Aunfjellet var populær.

Unni Hansen og Berit Skoglund sørget for

grillmat til deltagerne som valgte tur til

Sollia

Familiesamlingene er alltid innholdsrik og spennende

Festkveld er en

naturlig del av

påskeleiren for 

ungdom.
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Tekst: Leif Vollan - Foto: Marit Vollan

F
ør i tida var det vanlig å finne «rei-
sebrev» både i Distriktsnytt,
Banneret og lignende blad. Vi tar

opp tradisjonen med å fortelle om en reise
til våre baptistvenner i Hammerfest og
Honningsvåg. Reisen var utsatt to ganger
pga covidsmitten, men 14.mai gikk vi på
Widerøeflyet fra Tromsø til Hammerfest,
og det ble virkelig festreise i aldeles nyde-
lig vårvær med lavflyging over fjellene
nordover.

lørdag ettermiddag var Arctickirka
samla til møte i Metodistkirken sine lokaler
som de leier til samlingene. Vi fikk møte
tidligere bekjente, Aina Johansen og
Benedikte og Steve Henriksen som er faste
punkter og drivkrefter i menigheten. Også
hyggelig nytt bekjentskap, lærerparet Elise
og Daniel Holthe Andås satte preg på møtet.
Hun spilte piano og ledet lovsangen og han
var møteleder. Studenten Marit Elise har
vært med flere år. Også Ineke, Sissel og
Mira var hyggelige nye bekjentskap Mira
deltok med sterkt vitnesbyrd. De har alltid
kirkekaffe etter møtene,  denne gangen
vartet Aina opp med mye god mat.

Grytidlig søndag morgen gikk vi om
bord i kystskipet Havila Castor som hadde
sin jomfrutur nordover. På kaia i
Honningsvåg ble vi møtt av Tone Sæverås
som guidet oss gjennom turistfellene langs
kaiene og installerte oss i en god seng i
huset sitt. Marith Bakkevoll vartet opp med
middag hjemme i sitt hus. Møtet i Betania
ble en god opplevelse med 11-12 oppmøtte.
Der fikk vi også hilst på Britt Heidi, tredje
medlem i ledergruppa. Det var herlig å være
med i en positiv og god atmosfære. leif for-

Kirkekaffe i Honningsvåg Britt Heidi Tveit, Marith Bakkevoll, Johnny Johansen, Leif Vollan,

Timothee Catubig Johansen, Alma Catubig Johansen, Ann Samuelsen, Elny Jensen, og Tone

Sæverås

Kirkekaffe Hammerfest med Aine Johansen, Benedikte og Steve Henriksen

Vennebesøk i 
Hammerfest 
og Honningsvåg

Betania Honningsvåg.
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kynte budskapet i begge byene og opplev-
de at ordet ble til velsignelse. Marit deltok
med vitnesbyrd begge steder.

Menigheten var opptatt av forbere-
delsene til Bønn- og vekkelseskonferansen
som de er stedlig arrangør for 28.-31.juli.
Tone oppfordrer sterkt til å bestille overnat-
ting så fort som mulig. Det er et annet
arrangement samtidig og med økt turistbe-
søk kan det bli trengsel på overnattingsste-
dene.  

Vi takker menighetene for god motta-
kelse og gjestfrihet, og oppfordrer til for-
bønn for dem! �

Leif Vollan på talerstolen i Betania.

Vennebesøk i 
Hammerfest 
og Honningsvåg

Havila – den nyeste hurtigruten.

Elise og Daniel Holthe Andås.

Hun spilte piano og ledet

lovsangen. Han ledet møtet.
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Av Hermod Bakkevoll

Nå er det allerede noen år siden vi omor-
ganiserte vårt distriktsarbeid i Nord
Norge.  Som vi vet opprettet vi to organi-
sasjoner, med hvert sitt styre. Baptist
Nord og Rivermont. Som en del av denne

organiseringen ble det også lagt opp til å
opprette underutvalg etter behov.
Rivermont har allerede flere underutvalg,
mens Baptist Nord hittil ikke har oppret-
tet underutvalg.

Å opprette et leirutvalg har hele tiden
vært planen. Men i styret i Baptist Nord har

det så langt vært ressurspersoner på leirar-
beid og leirplanlegging, så først nå har sty-
ret i Baptist Nord gjort vedtak om å oppret-
te leirutvalg. Dette ble bestemt på styremø-
tet til Baptist Nord 29 april. Som vi skriver
annet sted i bladet, er det økende utfor-
dringer med å skaffe bemanning nok for å
avvikle våre leirer på en så god måte som
mulig. Dermed tenker styret at et eget leir-
utvalg vil kunne ivareta planlegging, forbe-
redelser og avvikling av leirene på en enda
bedre måte enn slik vi gjør det nå.

Gjennom årene har vi samarbeidet med
andre frikirkelige sammenhenger i Nord
Norge om leirarbeidet, og da særlig med
Misjonskirken i Narvik. Så når prosessen
med å etablere et leirutvalg nå er i gang, er
Misjonskirken i Narvik invitert til å være
med i denne prosessen. Målet er at et leirut-
valg skal være etablert i løpet av noen få
uker nå, slik at det blir dette utvalget som
har ansvaret for å planlegge og arrangere
året høsttreff for ungdom, på Rivermont i
oktober. �

Nå oppretter vi leirutvalg

Når ungdommene kommer til årets Høsttreff kan programmet være et resultat av samarbeidet

mellom Baptist Nord og Misjonskirken i Narvik  er trådt i kraft. (illustrasjonsfoto)
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Predikant, barnearbeider 
og «tanntrekker»

LITT BAPTISTHISTORIE

Den nordnorske baptisthistorie er
interessant lesning. I P Stiansens

bok «Baptistenes historie i Norg e», står
det på side 187 en interessant sak om
virksomheten på Karlsøy.

«Karlsøy var en av de tidligste utesta-
sjoner. Olof larsson kom dit tidlig i 1871,
og døpte blant annet Optander Ottesen fra
Nordeidet. Ottesen gikk på en privat lærer-
skole, som ble drevet av dissenter Olsen fra
Hillesøy .

Etter sin dåp begynte Ottesen å drive
privatskole for dissenternes barn rundt om
på landsbygda. Barna betalte til sammen 8
kroner pr måned.

Det var litt vanskelig for Ottesen å klare
seg med det, men etter at han hadde begynt
å trekke ut tenner på folk for 50 øre pr tann,
klarte han seg godt.

Ottesen ble en banebryter for baptis-
tenes sak Han var ingen stor taler, men for-
stod å vinne barna for Gud

På sine game dager bosatte Ottesen seg i

Artichoke, Minnesota, hvor det var en stor
baptistmenighet – bestående omtrent ute-
lukkende av Karlsøyværinger. �

Optander Ottesen.

Ottesen døde i 1924.

Velkommen til
Juniorleir 2022

Tenk om . . .

PRISER: Kr 1100,- pr deltager -
søsken kr 800,-. 

Rivermont er utstyrt med dyner
og puter. Du kan selv ta med seng-
etøy, eller leie sengetøy for kr 75,-.

Du kan også ha med sovepose, ta
da med laken og putetrekk.

Rivermont har også hoppeslott,
og dette vil bli satt opp dersom
været tillater det.

Anbefalt lommepenger kr 200 +
kr 50 til misjonsmarked.

Innmelding kan skje via link på
www.Rivermont.no

Hovedleder for leiren er 
Kirsten Aakervik,

leirprest 
Ingfrid Mundal

Aktivitetsansvarlig 
Maria Kirkerud

Kom å lær mer om Jesus,
få mange nye venner,

og bli med på morsomme
aktiviteter.

Bildet viser hvordan Rivermont
Ungdomssenter så ut før utbyggingen og
moderniseringen av spise/møtesalen.

Dersom det ikke har vært disponibe
kapital tilgjengelig så har vi ikke fått den
fantastiske forbedringen av senteret.

Nå kan vi glede oss over nye møbler,i
spisesalg og peisestue,  sam ten fantastisk

møte- og spisesal.
Dette var mulig på grunn av mange per-

soners økonomiske bidrag.
Nå ber innsamlingskomiteen om forster-

ket innsats.
Distriktsnytt oppforder deg som leser til

å bli en Rivermonts venn. �

på Rivermont Ungdomssenter i
Kasfjord utenfor Harstad. leirene
er for deg som er ferdig med 
4. klasse til og med ferdig med 
7. klasse. leirstedet eies av
Baptist Nord som også er arrangør
av leiren.
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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)

hebakkev@online.no

Tlf 416 14 585

Redaksjonell medarbeider

Frank Einar Hansen 

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

Tore Myhre, Tromsø

Tlf 986 84 433

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

D
et var tid for et kafebesøk for fami-
lien, og mens jeg ventet på at alle
skulle samles kunne jeg ikke unngå

å registrere hva som ble sagt ved nabobor-
det. Jeg kjente ikke de tre  som satt der, og
de kjente ikke meg.

Deres temaer var ukjente for meg , men
noen setninger gjorde inntrykk.

- Baptistene har jo et fantastisk ungdoms-
senter  på Skjærstad. Det er hypermoderne,
og et godt tilbud til både ung og gamle. Det
fine er at der kan de tilbe Gud både innendørs
og utendørs.

Jeg gledet meg over uttalelsen, og fikk
nesten lyst å rope halleluja, men  lot være å
gjøre meg til kjenne.

Da jeg forlot kafeen ble jeg fylt av tak-
knemlighet, og tenkte hvordan blir vi oppfat-
tet.

Vedkommende hadde «lest » Rivermont

som et sted for bønn og tilbedelse, oppfattet
det som noe godt.

Hva ville blitt fortalt hvis de skulle lese og
måle meg?

Innerst inne har jeg jo et ønske om å vite
resultatet for hva som blir lest og målt

Men ville fortolkningen ble det jeg håpet
på?

Hvordan oppfatter de sammenhengen
mellom tro og levd liv?

Spørsmålene er mange, men jeg ber daglig
om å bli ledet slik at mitt liv skal være med å
ære Jesus.

Om jeg klarer det vet jeg ikke.
Men en ting vet jeg, og det er at dersom

jeg gir Jesus bedre plass i mitt liv, som har
med tanker, ord og gjerninger å gjøre, så vil
han vise vei. �

FEH

Hvordan blir 
jeg lest og målt?


