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Det Norske Baptistsamfunn

7. – 9. oktober var det igjen høsttreff

på Rivermont, som i mange år vært

en del av årsprogrammet for barn og

unge på Rivermont.

Tekst: Hermod Bakkevoll

Foto: Tim Solwoong Kim

I
gjen kunne en smales til høsttreff. Det
var det ingen restriksjoner av noe slag
på hvordan, og hvor mange som

kunne samles. 
Og ungdommene benyttet virkelig

muligheten. Rundt 60 ungdommer, med 20
ledere, fylte Rivermont denne oktoberhel-

ga. De fikk delta i et fellesskap preget av
god undervisning og sterk lovsang. 

Etter to år med mye usikkerhet rundt
samlinger for barn og unge var det fantas-
tisk flott å se hvordan ungdommene satte
pris på å komme sammen. Vi viser her noen
glimt fra undervisningssamlingene. �

DN

Ungdommene fylte 
Rivermont



Sommeren 2022 kunne en endelig

gjennomføre konferansen, som var

blitt utsatt både i 2020 og 2021 på

grunn av koronapandemien.

Konferansen, som ble et høydepunkt

blant kristne stevner i Nord-Norge,

hadde temaet: «Guds Rike, Guds folk,

på tvers av grenser.»

Av Hermod Bakkevoll

L
okal arrangør for konferansen var,
nordkapp Baptistmenighet. Og
allerede i 2019 ble det bestemt at

Baptist nord skulle slutte opp om denne
konferansen som årets stevnetilbud i
2020. så kom pandemien, og det ble som
vi vet ingen konferanse, hverken i 2020
eller 2021.

2

Flott forsamling samlet i Honningsvåg. FOtO: BjØRn BjØRnØ

Bønn- og vekkelseskonferanse i Honningsvåg ble et høydepunkt

Et stort og flott lovsangskor og lovsangsband ledet konferanseforsamlingen i sang preget av

tilbedelse og fellesskap.  Og vår generalsekretær, Bjørn Bjørnø var en av hovedtalerne på kon-

feransen. FOtO: ØystEIn LODE.
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Bønn- og vekkelseskonferanse i Honningsvåg ble et høydepunkt

Av Hermod Bakkevoll

D
ette året var det nord norske
Baptistkvinner som var vertskap
for kontaktmøtet på Rivermont, i

dagene 14. og 15. oktober. Og vertskapet
var utmerket, både når det gjelder serve-
ringen, og ved å tilrettelegge for godt fel-
lesskap. 

På fredag ettermiddag har de forskjellige
styrene sine møter. I Rivermontstyret er det
løpende fokus på drift, vedlikehold og

videre utvikling av Rivermont. I Baptist
nord styret er det fokus på leirarbeidet, som
nå er i full gang etter to år med begrens-
ninger på grunn av koronapandemien.

Baptist nord styret jobber også med å
finne en løsning for ny Distriktsarbeider.
Hermod er pensjonist, og ønsker en ny
medarbeider på plass før han avslutter tje-
nesten. Baptist nord styret vedtok denne
gangen å tilby abonnement på Distriktsnytt
til mottakere som ønsker å få et papirblad, i
hele landet. Det er allerede flere utenom

nord norge, som abonnerer på
Distriktsnytt, og hvis vi får mange nye mot-
takere av bladet, vil vi også ta med stoff fra
menigheter og virksomhet fra andre deler
av norge enn i nord.

På lørdag fortsatte kontaktmøtet med
fellessamling for alle styrene, og represen-
tanter fra menighetene i distriktet. I denne
fellessamlingen fokuserte vi spesielt på
oppslutningen om våre fellesarrangemen-
ter. �

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

Tradisjonell kontaktmøtehelg

Og konferansen ble virkelig et sterkt
møtested for Guds Folk, fra flere forskjelli-
ge kristne fellesskap og organisasjoner, og
vi var rundt 20 baptister som deltok. 

Vår generalsekretær, Bjørn Bjørnø del-
tok på hele konferansen, og ble en av
hovedtalerne. nordkapp Baptistmenighet
gjorde en flott innsats for å tilrettelegge alle
praktiske forhold rundt konferansen, og var
et synlig, imøtekommende og veldig posi-
tivt vertskap gjennom hele konferansen. jeg
var veldig stolt av dem, både lederteamet,
tone sæverås, Marith Bakkevoll, Britt
Heidi tveit, og hele menigheten for øvrig.

Vi fikk gjennom konferansedagene del i
sterk og god undervisning og forkynnelse.
Et stort lovsangsteam/ lovsangsband tok oss
med i sterk og god sang, en ungdomsflokk
på rundt 20 preget konferansen, og der var
et godt opplegg for barn. Det var også til
stor oppmuntring og velsignelse å møte
mange nye venner. Forsamlingen var på det
meste rundt 150. �

Også friluftsmøte på platået på Nordkapp

hørte med i konferanseprogrammet.
Magritt Brustad fra Tromsø var en av konfe-

ransetalerne. FOtO: BjØRn BjØRnØ
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Igjen har det i høst vært dåp i Djupvatnet like bak Vassli Kirke. Fire ungdommer ble døpt. ALLE FOtO: HEGE M. ARntsEn

I løpet av det siste året har vi hatt

flere fine samlinger i Vassli kirke, det

har vært barnevelsignelse, fire unge

er døpt, og jubileum er markert for

kirka i Vassli, som har vært samlings-

ted for baptistene i hele 75 år. 

Av Hege M. Arntsen

D
et var en fin og høytidelig guds-
tjeneste da lille Leah, datter til
Caroline skogvoll og Mikal

Kristensen ble barnevelsignet. Familie og
mange venner møtte fram, og flere var for
første gang i Vassli baptistkirke. 

I høst var det dåpsgudstjeneste der fire
ungdommer ble døpt i Djupvatnet nedenfor
kirka. Et fint vær, med sol fra skyfri himmel
og blikkstille vann, laget en fin ramme rundt
dåpshandlingen. Bibelhistorien om Daniel i
løvehulen var utgangspunkt for talen til

Ingrid Lindberg om å være trofast mot Gud.
Hvordan kan du påvirke og sette gode spor
av tro i andre mennesker? Å ta valg og velge
å stå for noe, krever noe av oss. Hun snak-
ker om viktigheten av å lage oss gode, hel-
lige vaner som vi kan hvile i i troslivet; som
synliggjør for oss selv at Gud er en del av
livet vårt. 

Jubileum
I år er det 75 år siden Vassli kirke ble
bygd og innviet. Det ble markert med et
jubileumsmøte 11.september. Allerede i
1924 begynte Harstad baptistmenighet å
virke i Efjord, men i 1935 overtok narvik
ansvaret. Møtene ble først holdt i private
hjem på Forså, sørelv, Melkedalen,
sjåfjell og Vassli.

Men virksomheten tok fart i 1943 da to
evangelister fikk mesteparten av sin tjenes-
te lagt til Efjord, og det ble vekkelse. Da ble
det vanskelig få plass til alle som kom på

møtene, og tanken om et forsamlingshus
kom frem. 

I 1944 ble det gitt tomt av nils A nilsen
og Oscar nygård, og samme året ble tomta
vigslet til kirkeformål. Det var jo krig i
norge og vanskelig å få tak i byggemateria-
ler. Med råutkast over hvordan kirka skulle
se ut, sendte de en mann til sverige og til
baptistene der, for mulig å få materialer der-
fra. Der var det en del materialer som var
tiltenkt en annen kirke i norge, men da de
hadde fått påbud om å bygge i betong, ble
disse materialene overflødige og kunne sel-
ges til Vassli.

De kom med jernbane til narvik, og ble
fraktet videre med lastebiler. Materialene
kostet 25 000 kr og grunnarbeid og bygging
kom på 40 000 kr. Allerede jula 1946 sto
kirken ferdig og ble tatt i bruk, riktignok
uten benker. Innvielsen ble året etter, 1. pin-
sedag 1947. 

I alle år etter har det vært aktivitet i

Aktiv høst i Narvik-Ballangen Baptistmenighet
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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.

Vi har fått inn godt over halvparten
av den frivillige kontingenten. Mye på
giro i Dn nr 1/22 og etter Dn 2/22. nå
har du fått tredje nummer av bladet i
år, og vi spør med frimodighet om din
støtte.

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 Baptist nord-landet, og
også om andre bap-
tistbegiven-

heter i norge. 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

kirka; blant annet gudstjenester, julefester,
kvinneforening og basar. Menigheten har
også samarbeidet med Den norske kirke i
Ballangen; blant annet med bibeldagen,
Alphakurs og barne- og ungdomsarbeid. 

Økumenisk samarbeid
samarbeidet med narvik Misjonskirke
fortsetter og har gitt ny inspirasjon til
arbeidet i Ballangen. Både gjennom bønn
og handlinger betyr vi, og løfter hveran-
dre gjensidig. Ved å ta del i hverandre
sine møter og menighetsliv får vi nytt
åndelig påfyll.

Denne høsten forsøker vi et nytt konsept
som vi har kalt “tre kvelder om tro”. Disse
møtene har vi på Røde Kors-huset i
Ballangen. Vi håper å nå ut til flere med
denne satsningen. Målgruppen er først og
fremst for de som sjelden eller aldri går i en
kirke og for de som funderer og har spørs-
mål om den kristen tro. 

Vi ønsker å sende en hilsen til de andre
menighetene i distriktet med dette bibelver-
set:

Galaterne 6:9: “La oss ikke bli trette av

å gjøre det gode.  Når tiden er inne, skal vi

høste, bare vi ikke gir opp.” �

Aktiv høst i Narvik-Ballangen Baptistmenighet

Barnevelsignelse med fire generasjoner i

Vassli Kirke. Leah Skogvoll, som ble velsig-

net. Mamma Caroline, bestefar Torgeir og

oldemor Tordis. 

Det er i år det 75 år siden Baptistkirka i Vassli ble innviet. Dette ble markert søndag 

11. september.
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Jubileet ble markert med stor jubi-

leumsfest tirsdag 4. oktober. Her kan

du lese glimt fra historien, samt se bil-

der som viser noe om utviklingen

gjennom disse 140 årene.

Av Hermod Bakkevoll

D
et var all grunn til å ha en skikke-
lig markering av 140 års virksom-
het for kvinneforeningen i

Andenes Baptistmenighet. Etter det vi har
funnet ut, er det bare en kvinneforening i
regi av norske Baptistkvinner som er
eldre, og fortsatt i virksomhet. Det er for-
eningen i Bergen Baptistmenighet. Den
ble stiftet i 1876. 

Starten for baptistene på Andenes
når vi leser baptisthistorien på Andenes,
ser vi svært tydelig at kvinner og kvinners
mot og initiativ har vært viktig, helt fra
starten. 

Det ser ut til at i 1877 kom den første
«frie» forkynner til Andenes. Han het
Optander Ottesen. Optander Ottesen var
omreisende lærer, og kom fra Karlsøy kom-
mune i troms. Det fortelles at lønnen han
fikk for å være lærer var så lav at han i til-
egg tok betaling for å trekke tenner på folk,
50 øre per tann. 

Omtrent samtidig med at Optander
Ottesen kom til Andenes for å holde skole
for barna, kom en predikant som het j.E.
jensen fra Bjarkøy for å holde møter på

Kvinnene gikk i spissen på Andøya

Andenes Baptistmenighets kvinneforening 140 år, 1882-2022:

1922 1982
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Kvinnene gikk i spissen på Andøya

Andenes. jensen ble invitert av Elias
Hansen, og hans søster Karoline Dahl. 

Dette søskenparet, og en liten gruppe
mennesker i tilegg til dem, var på denne
tiden blitt «vakte,» for en friere forkynnelse
av Guds ord. Møtene ble holdt i hjemmet til
Karoline og hennes mann, johannes Dahl.
Huset deres stod omtrent der hvor bussene
til Andøy trafikklag tidligere hadde opp-
stillingsplass, altså mellom nåværende res-
taurant «Arresten» og havet. 

johannes Dahl hadde også jordeiendom
som strakte seg oppover mot der Andenes
kirke står i dag, og det var han som fra sin
eiendom gav tomt til det første baptistloka-
let, «Elim». Bedehuset «Elim» stod ferdig i
1885, og ble solgt i 1970 da den nye bap-
tistkirka ble tatt i bruk.  «Elim» ble solgt til
blikkenslagerverksted, og samme virksom-
het er i lokalet i dag. 

Karoline Dahl var den første på Andenes
som ble troende døpt. Det var i 1880, og
dåpen skjedde på gården sellevold, cirka tre
mil lengre sørover på Andøya. Det var Ola.
B. Hansson, forstander i tromsø
Baptistmenighet som døpte henne. Hansson
var en av pionerene innen nord-norsk bap-
tisme. Både Karoline Dahl og de første som
ble døpt på Andenes ble tilsluttet tromsø
Baptistmenighet. Menigheten der var blitt
stiftet i 1870.

Vi vet ikke så mye om Karoline Dahl.

Men alt tyder på at
hun var en frimo-
dig og sterk
kvinne, som fikk
gjennomført det
hun syntes var vik-
tig. tre forhold
synes å tyde på det.
For det første var

det hun som sammen med sin bror kalte på
den første «frie» forkynner som kom til
Andenes. nemlig j. E. jensen fra Bjarkøy.
For det andre åpnet hun sitt hjem for å holde
møter i. Den gangen var nok ikke det så
enkelt, av flere årsaker. Og for det tredje var
hun altså den første på Andenes som ble
døpt på egen tro og bekjennelse.

Kvinneforening, som forløper til

menigheten

som nevnt ovenfor, var den første baptis-
ten på Andenes en kvinne, antagelig en
modig kvinne med stort pågangsmot. Og
det må ha vært flere slike kvinner. For
allerede nesten to år før menighetsstif-
telsen, den 4. september i 1882. ble bap-
tistenes kvinneforening på Andenes stif-
tet. Kvinneforeningens første leder het
Petra Hansen. Kvinneforeningen har uten
opphør drevet sin virksomhet i alle år
siden. I enkelte perioder med meget stor
oppslutning. Foreningen har også i alle år
sørget for store økonomiske bidrag, både
til menighetsarbeidet og til forskjellige
andre misjonsprosjekter i inn og utland.

Vi nevner noen årstall, perioder, aktivite-
ter og innsats som peker seg ut når det gjel-
der kvinneforeningens initiativ:

• I 1892 ble det arrangert Distriktstevne 

på Andenes. Kvinnene tok initiativet.
Distriktstevnet ble nok avholdt på
sommeren en gang, men allerede 
i oktober samme år, i 1892, kom et
nytt initiativ: Kvinneforeningen
arrangerte basar. Denne basaren var
nok det første arrangementet av det
som har blitt en sterk tradisjon knyttet
til kvinneforeningsarbeidet, nemlig 
utlodninger og basarer.

• I 1902 ble det avholdt en spesiell
basar til inntekt for sjømanns-
misjonen.

• I 1906 bidro kvinneforeningen til at
menighetens gudshus, «Elim», fikk
ett tilbygg.

• I 1920 deltok tre av kvinneforening-
ens medlemmer på Baptistsamfunnets
landsmøte i tromsø. Disse tre var
Hilda Andreassen, Emelie strand og
Ågot Aronsen. På dette landsmøtet
besluttet Baptistsamfunnet å starte
opp misjonsarbeid i Kongo.
Utsendingene fra Andenes var med på
å ta denne beslutningen, og kvinnefor-
eningen her ble fra samme tid en støt-
tepartner for dette misjonsprosjektet.

• Gjennom krigsårene. 1940 – 1945 var
«Elim» i perioder rekvirert til bruk
for tyskerne, Men også i disse årene
gikk arbeidet til kvinneforeningen sin
gang. Da samlet kvinnene seg til sine
foreningsmøter rundt om i hjemmene.

• I 1966 tok kvinneforeningen hoved-
ansvar for at julemesser ble en årlig
viktig inntektskilde for menigheten. 
De første årene som delfinansiering
av den nye Baptistkirka, og i alle
senere år som et viktig bidrag til ved-
likehold av kirka.

Bildene viser glimt fra et foreningsmøte i 2022, etter 140 år,

samt kvinneforeningen etter 40 år, I 1922, etter 100 år i 1982. 
FOtO: EVELIn OLsEn OG jAn HARALD AnDERsEn

Fortsettelse side 8
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• I 1997 finansierte kvinneforeningen
innkjøp av nye stoler til kirken.

Ledere for kvinneforeningen har fra
starten og frem til nå vært: Petra Hansen,
Emelie Hansen, i hele 40 år. johanna
Hansen, Otelie (tella) nikolaisen, Evelyn
(Lina) Rasmussen, Margit Aune, i to perio-
der. Elly Lødding, Mossa Hansen, i to peri-
oder. Leonora Aronsen og Berit Rydland, i
to perioder, til sammen i hele 34 åt. Berit
Rydland er fortsatt leder.

som jeg skrev innledningsvis, har kvin-
nene i alle år betydd svært mye for baptist-
menighetens liv og virke. Kvinnene har
stått «last og brast» gjennom tider med van-
skelig økonomi, gjennom smertefulle peri-
oder der menn har omkommet på havet, og
ikke minst i krigsårene. Flere av disse kvin-
nene har vært viktige forbilder, både i sine
hjem, i kvinneforeningen, i menighetslivet
ellers, og i vårt samfunn.

jeg har nevnt Karoline Dahl, som var en
av pionerene. Men også i tiårene senere har
det vært med kvinner som har blitt forbilder
på engasjement, trofasthet og deltakelse i
både kvinneforening og øvrig menighetsliv
Mange kunne vært nevnt som eksempler på
dette, men jeg vil nevne en av disse kvin-
nene. Elida Berg Olsen.  

Elida var født i 1912, og gikk bort i 1977.
Elida elsket å være med på det som foregikk
i menigheten. Elida hadde sju barn som vok-
ste opp, og slik sett en travel hverdag. Men
hun planla sine arbeidsoppgaver i hjemmet
på en slik måte at hun kunne være med på
mest mulig av det hun hadde lyst til og likte
å være med på i menigheten. For eksempel
satte hun brød inn i ovnen til steking, før hun
skyndte seg til musikkøvelse eller bønnemø-
te på Elim. så hun rakk akkurat hjem igjen
for å ta brødene ut av ovnen når de var fer-
digstekt. Elida er et av mange eksempel på
de mange kvinnene som opp gjennom for-
eningens historie har betydd mye i menig-
hetslivet her i Baptistkirka.

I det siste er vi som menighet kanskje
blitt mer oppmerksom på den profetiske og
visjonære dimensjonen over det pionerar-
beidet som kvinnene stod for i 1880 årene,
som grunnlag for menighetsstiftelsen.
Innsatsen til kvinnene har fortsatt stor
betydning. For menighetens liv og virke,
for støtte til misjons og nødhjelpsprosjek-
ter, og ikke minst som et viktig møtepunkt
for mange. Vi forsøker nå å fornye kvinne-
foreningen, og det ser ut til å lykkes.
Kvinneforeningen ser nå igjen en liten
vekst. nye kvinner deltar i foreningslivet, i
julemessa og øvrig innsats. Kvinnefor-
eningen i Andenes baptistkirke er fortsatt et
viktig element i vårt lokalsamfunn. �

På Facebooksiden deler vi fortløpende fra besøk i menighetene og andre akti-

viteter som er aktuelle.

6. november: Baptistmenigheten Elim i Langesund feiret sitt 150 års jubileum denne
helgen. 200 personer på en markering på kinoen i Langesund, festkveld med 125 gjes-
ter på lørdag og gudstjeneste med 80 deltaker på søndag. Flotte hilsener, godt felles-
skap, god stemning og nydelig mat. Generalsekretær Bjørn Bjørnø deltok med hilsen
på festen.

24. oktober: Home Church fra Oslo hadde menighetsweekend sammen med misjons-
kirken Fornebu og Connect sandefjord i helgen. 85 med smått og stort. Dåp i fjor-
den!!! Fellesskap, oppbyggelse, lovsang, aktiviteter og mye morro.

Fra Baptistsamfunnets Facebook side

�
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2. oktober: En stor glede å besøke Bergen Baptistmenighet i
helgen. Mange nasjonaliteter og alle aldersgrupper samlet til
gudstjeneste! nyankommende flyktninger ble ønsket velkom-
men til Bergen. Arthur Enders fra menigheten gjør en stor inn-
sats med regelmessige hjelpesendinger til Ukraina og retur med
flyktninger. Bente sandtorp hadde gleden av å tale i gudstje-
nesten og undervise på lørdag. La oss huske pastor jan Helge
Hindenes og menigheten i takk og bønn!

Arthur Enders, fra Bergen, som hver måned kjører til Ukraina
med hjelpesending og tar med flyktninger på returen og bap-
tistpastoren som kjørte til Bergen med flyktninger og reiser til-
bake til bomberegnet, for å være med menigheten og byen han
er satt til å tjene i.

25. september: jeanine Lorentzen ble innviet til barne- og
familiepastor i Brumunddal Baptistmenighet i dag. styreleder
sissel-Merete Uv Berg var til stede og Bjørn Bjørnø holdt fest-
tale. Et stort ungdomskor deltok med lovsang. Fullt hus og vir-
kelig en fest.

24. august: staben i Baptistsamfunnet har vært samlet hele
dagen. Viktig og god samling. Det er alltid godt å møtes. Fra
venstre: Hermod Bakkevoll, Bente sandtorp, Håkon sigland,
turid Vestøl, Georgeta sigland, Atle H. Eidem, Lise
Kyllingstad, Agnar sæli, Roger Dahl og Inger Lise salvesen.
Peter ngaidam var på reise og Bjørn Bjørnø var fotograf. �

Velkommen til å bli ny
mottaker av Distriktsnytt

Vi får av og til henvendelser fra folk rundt

omkring som ønsker å motta et papirblad med

Baptiststoff. Derfor vil vi nå gå uts og tilby

Distriktsnytt til alle som ønsker å motta bladet.

Og da vil vi også ta med stoff fra hele landet

Her får du noen eksempler på hvordan

dette kan bli.

Hermod Bakkevoll og Roger Dahl
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Menigheten Norway Chin Mission

Church overtok 31. august en

næringseiendom i Lier. Planen er å

bygge om slik at menigheten får sin

kirke der.

Av Roger Dahl

M
enigheten norway Chin
Mission Church ble stiftet og
tatt opp i Det norske

Baptistsamfunn i 2007, og bestod fra star-
ten av baptister som hadde kommet til
norge som flyktninger fra Chin-staten i
Burma. til nå har menigheten hatt kirke-
lokaler i Bærum, først i lokalene til
Høyskolen for Ledelse og teologi og de
siste årene i stabekk frikirke. Menigheten
hadde ved siste årsskiftet 74 døpte med-
lemmer og med barna er kirkefamilien på
149 personer.

Utviklingen har ført til at de fleste med-
lemmene har bosatt seg vestover fra Oslo,
og mange av dem i Drammen og kommune-
ne rundt. Lier kommune har derfor vært et
av stedene der en har sett etter egnede eien-
dommer for et kirkebygg.

Etter mange år med målrettet sparing,
flere år på leting og mange visningsrunder

fikk en i slutten av juni tilslag på en eien-
dom nederst i Lierbakkene.

Før eiendommen kan bygges om til kirke
må det til en prosess med kommunen om
bruksendring og tillatelser til ombygging,
noe som gjør at det fremdeles vil ta tid før
menigheten kan samles til gudstjeneste i
Lier.

På den nye eiendommen, der et asfalt- og
betongfirma har holdt til i senere år, har det
tidligere vært kafé. Eiendommen ligger
langs den gamle hovedveien mellom
Drammen og Oslo, bare tre/ fire minutter fra
dagens hovedvei. Kun få minutters gange
unna ligger Lier stasjon med tog til Oslo hver
halvtime. Området har blandet bebyggelse
med boliger, næring og gårdsbruk.

jeg var så heldig at jeg fikk møte en
gruppe fra menigheten rett etter overta-
kelsen 31. august. Da fikk vi be om Guds
velsignelse over menigheten, bygget og
prosessen som kommer nå. �

Vil bygge om næringsbygg 
til kirkesenter

En gruppe fra menigheten samlet ved inngangen til eiendommen som skal bli baptistkirke. BEGGE FOtO: ROGER DAHL

I den store lagerhallen vil menigheten få

gode kirkelokaler. 



Av Margareth Åseng

L
ørdag 5. juni i år var vi samla i lil-
lesalen i Baptistkirka på stor-
steinnes til det som skulle være

siste lørdagstreff før sommerferien.
tradisjonen tro ønska vi hverandre god
sommer før vi skiltes og satsa på å møtes
igjen i slutten av august.

Det skulle imidlertid ikke gå mer enn 3
dager før det kom en overraskende melding
på min mobiltelefon, fra Flyktningetjenes-
ten i Balsfjord. Det var nemlig kommet et
ukrainsk eldre ektepar til Balsfjord som var
baptister, (eller pinsevenner?). De snakka
russisk og kunne ikke engelsk, så de lurte på
om det var noen andre russisk eller
ukrainsktalende med i Baptistkirka på
storsteinnes. 

svaret var begrensa til det beskjedne
ordforrådet: njet, (nei), og Do svidanija,

(på gjensyn)! Men en slik henvendelse
avviser man selvfølgelig ikke på grunn av
noen språkutfordringer. En representant fra
Flyktningetjenesten og jeg dro sammen på
besøk til dette paret på deres midlertidige
bosted, ca 1 mil fra storsteinnes. Hun hadde
truffet dem tidligere, og jeg presenterte meg
ved å si navnet mitt og ordet baptist. Vi fikk
en varm og hjertelig mottakelse, og en

ukrainsk unggutt som kunne engelsk, fun-
gerte som tolk. Kontakten ble etablert!

Ved neste besøk ei uke seinere var
steinar Bruvoll fra storfjord med, tidligere
adjunkt med tilleggsutdannelse, bl.a. teolo-
gisk høyskole og russisk språk. Da var også
parets datter, svigersønn og 4 barnebarn
kommet fra Ukraina. Kommunikasjonen
gikk atskillig enklere, og vi trakk fort kon-
klusjonen at vi kunne ikke vente helt til
slutten av august. Vi ble enige om å legge
inn et ekstra lørdagstreff og invitere dem til
Baptistkirka allerede 9. juli!

Vi var spente på hvor mange som ville
komme. Flere av de som vanligvis deltar
var forhindra av ulike grunner, men flokken
talte 21 stykker, derav hele 9 fra Ukraina, 5
voksne og 4 barn i alderen ca 1- 9 år. steinar
hadde trykt opp sanger på både norsk og
russisk, bl.a. «O store Gud» og «nærmere
deg, min Gud», og vi sang begge språkene
samtidig. siden det var flere barn tilstede,
sang vi også enkle barnesanger med beve-
gelser til. steinar oversatte til russisk under-
veis slik at våre nye venner skulle inklude-
res i størst mulig grad. Han holdt også en
flott andakt, med projektor som nyttig visu-
elt hjelpemiddel for å favne alle aldersgrup-
per og begge språk. 

Utpå seinsommeren flytta familien til
leiligheter på storsteinnes, det eldre paret
faktisk bare noen få meter fra Baptistkirka.
Menigheten teller få medlemmer.
Gjennomsnittsalderen er høg og avstandene
store. Aktiviteten har i seinere år hovedsak-
lig vært månedlige lørdagstreff, med sosialt
samvær, servering, sang og andakt, men de
siste to-tre gangene vi har møttes, har det
både vært uttrykt ønske om en og annen
søndagsgudstjeneste - og gjerne en eller
annen form for barnearbeid, som dessverre
stoppa opp for noen år siden på grunn av
ledermangel. Både kirkesalen og lokalene
forøvrig står klare og fortjener å brukes i
større grad. Kanskje noen trenger tilbud om
en åpen dør. Og kanskje noen trenger en ny
oppgave. �
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I Baptistkirka på Storsteinnes fantes faktisk

et Ukrainsk flagg. Kanskje noe profetisk

over at det Norske og Ukrainske flagget står

sammen foran bildet av den gamle

Baptistkirka på Storsteinnes.
FOtO MARGAREtH AAsEnG.

Ekstra lørdagstreff
midt i sommerferien!

Fra sommerens lørdagstreff i Baptistkirka på Storsteinnes. De nye ukrainske vennene sitter

øverst ved bordet. FOtO: MARGAREtH AAsEnG

Da flyktningene fra Ukraina kom til

Balsfjord på forsommeren og fortalte

at de var baptister ble det raskt opp-

rettet kontakt med baptistmenigheten

Ekstra aktiviteter og nye kontakter

inspirerer den lille baptistmenigheten. 



12

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

Roger Dahl

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
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”

I serien om baptistkirker som ikke bru-

kes til det lenger har vi denne gangen

gleden av å presentere to gamle baptist-

kirker som fremdeles brukes som kirke-

lokaler, bare med nye eiere.

Av Roger Dahl

Baptistkirken i narvik ble for noen år
siden solgt til Frelsesarmeen, da

menigheten har valgt å konsentrere seg om
virksomheten i Ballangen. Frelsesarmeen i
narvik har restaurert bygget og korpsets
virksomhet bidrar til at Guds ords forkyn-
nelse føres videre.’

Bedehuset Fristad på nordmela, som i
mange år tilhørte Åse Baptistmenighet, og
var bedehuset baptistene på vestsiden av
Andøya sognet til, ble for noen år siden over-

latt vederlagsfritt til den lokale velforening-
en. Velforeningen fører arven videre og har
valgt å opprettholde kirkebygget som stedets
bedehus. Det brukes til gudstjenester i regi av
Den norske kirke og andre, til begravelser og
eller til kirkelig virksomhet når anledningen
gir seg. �

Baptistkirken i Narvik

og Fristad på Nordmela

Bedehuset Fristad på Nordmela. 
FOtO: DnB ARKIV

Den tidligere baptistkirken i Narvik har blitt korpslokale for Frelsesarmeen. FOtO: ROGER DAHL


