
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Av pastor Torgeir Agøy, prest for Timoteusmessene  i Trondheim. 
 

Han begynte før tiden. Fra evighet har Gud lovsunget hverandre!  
Sønnen er født av Faderen før alle tider og er like evig som Faderen som i 

Ånden elsker Sønnen som takker Faderen for livet som Ånden puster i 

Sønnen som Faderen lovsynger ved Ånden som i evig treenhet svever over 

vannene mens herligheten glitrer i himmelens rikdom som Sønnen nyter 

hos Faderen som deler sin jubel med Ånden over Ordet som var hos Gud 

og som er Gud!  

Da Gud så at tiden var inne til å starte tiden, 

samarbeidet han slik at Ordet som er Sønnen ble 

talt ved Ånden så verden ble skapt av en 

Far som så at alt var overmåte godt så Sønnen 

æret Faderen som sendte Ånden til å blåse 

liv i en skapelse som ærer den treene 

Gud bare ved å være til, skapt av 

Sønnen som alt er blitt til ved, og 

uten ham er ikke noe blitt til 

av alt det som er blitt til. 

Sammen med hverandre sen-

der de Ånden som skaper lov-

prisning til Gud fra natur og mennesker 

som Gud elsker så høyt at Sønnen ble menneske slik at Ånden skaper troen 

som gjør at Faderen frelser den som tror på Sønnen som i jubel og smerte 

tok bolig iblant oss. 

Men da Sønnen ble menneske, var jubelen i himmelen hos Faderen så 

stor at englene måtte delta i lovsangen over Betlehemsmarkene og Ånden 

fylte hjertene til Simeon med takknemlighet og Anna med stor glede. Jesus 

levde sitt liv på jorden i samtale med Faderen som han er ett med i løftet 

om Ånden til oss som tror. På Golgata gråt Faderen da han måtte forlate 

Sønnen som døde for å frelse meg. Og slik fryder Gud seg i evig, gjensidig 

glede fordi hvor Herrens Ånd er, der er liv. Og ved Faderens veldige kraft 

og styrke reises Sønnen opp fra dødsriket så Ånden jubler til Faderen, og 

Sønnen får all makt som Gud og menneske som sammen med Faderen 

sender Ånden som talsmann for oss og for Faderens sannhet fra evighet, og 

Ånden peker i overstrømmende nåde på Sønnen som åpner vei til Faderen 

som takker Sønnen for Ånden som skaper tro til frelse i menneskene som 

han skapte ved Sønnen og blåste liv i ved Ånden som ... 

Og slik danser Gud med hverandre i evig glede over hverandre og kan 

ikke få nok av å hedre hverandre og opphøye hverandre i seg selv i 

evighet! 

  

DEN HELLIGE TREENHET 

 

 

Samisk-norsk kirkehelg  2015 
Sátni lea du lahka, du njálmmis ja du váimmus, 

namalassii dat oskku sátni man mii sárdnidit. (Rom 10,8) 

Ordet er dig nær, i din munn og i ditt hjerte; 

det er troens ord, det som vi forkynner. (Rom 10, 8) 

Dato: 17.-19. juli  

Sted: Kirkestua, Sekkemo 

Samlingene blir: 

Fredag 17. juli kl 17.00 

Lørdag 18. juli kl 11.00  og 17.00 

Søndag 19. juli kl 11.00 Gudstjeneste, skriftemål og  

nattverd, offer, Sekkemo kirke. 

Medvirkende: Leif Halsos, Erik A.H. Okkels, Thor  

Henrik With m.  fl.  

I forkant av kirkehelgen blir det to husmøter.  

Onsdag 15. kl 17.00 og  

torsdag 16. kl 17.00  

Sekkemo kirke og kirkestue ligger ved E6. Bussen mellom Tromsø - 

Alta går forbi.  

Sekkemo Camping (Gangavstand fra kirkestua) kan leie ut hytter 

med oppredd seng. Telefon: 902 34 615. 

 

Andre arrangement: 

¤ 25.- 27. september – 2015: STIFTETS 

TEMAHELG, Fjellheim Bibelskole, 

Tromsø. 

Hovedtaler: Fredrik Sidenvall, Sverige, m. 

fl. Mere info og program kommer i neste nr 

av L&S.  

Sett av tiden og bli med på en viktig og nyttig 

samling! Velkommen! 

¤ 31. oktober – 01. November: 

STIFTSMØTE (DelsiN). Vertskap for møte er Den 

Lutherske menighet i Kautokeino.  

 

############# 

Vi gratulerer! 
Gjennom Lys og Salt vil vi få gratulere så hjerteligst 

på etterskudd til to aktive medarbeidere i Balsfjord 

valgmenighet: Berit Sørensen som rundet 80 år den 

16. mai, og Knut Haugstad som rundet 75 år den 7. 

juni. Både Berit og Knut har vært med å preget 

valgmenigheten ved sin trofaste tjeneste helt fra den 

startet i 1983. Gratulerer så mye til dere begge to, og 

takk for tjenesten dere utfører. Guds nåde, fred og 

velsignelse ønskes dere! ghø 
 

B – økonomi 
Returadresse: 

Lys og Salt 

Co. A. Hunnes 

6144 SYLTE 

 

 

 

 

«Fornamn» «Etternamn» 

«adresse» 

«postnummer» «Poststed» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Lys og salt 

 

 

Fra 12. juli til 31 august 2015 
 

Balsfjord valgmenighet 

Juli: 12. 6. s. e. Tref. Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 

 19. 7. s. e. Tref. Fellesstevnet, Sekkemo, 

Kvænangen (Se eget program.) 

August: 2. 9. s. e Tref. Nordkjosbotn kirkee v/ GHØ 

23. 12. s. e. Tref. Storsteinnes kapell v/ GHØ 
 

Den Lutherske kyrkje i Kautokeino 

Juli: 19. 7. s. e. Tref. Fellesstevnet, Sekkemo, 

Kvenangen (Se eget program) 

Gudstjenester elles i juli og august, Se lokal annonsering. 
 

Timoteusmessene i Trondheim 
(Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16) 

Juli: Ingen Gudstjenester denne måned. 

August:   16. 11. s. e. Tref. v/ TA 

      30. 13. s. e. Tref. v/ TA 
 

Tromsø valgmenighet 
(Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96) 

Juli:  12. 6. s. e. Tref. v/ GHØ 

  26. 8. s. e. Tref. v/ GHØ 

August: 9. 10. s. e. Tref. v/ GHØ 

  23. 12. s. e. Tref v/ EAHO 

  30. 13. s. e. Tref. v/ EAHO 
 

Velkommen til gudstjenestene og andre 

samvær! 
 

«Jeg gleder meg over dem som sier til meg: Vi vil gå 
i Herrens hus».  (Salme 122:1) 
 

####### 

Interessert i konfirmasjonsforberedelse? 
 Ta kontakt med Erik A H Okkels – 918 44 354 for 

mere informasjon 

 

########## 

Ferie: Pastor Erik Okkels har ferie frå 21. juli til 16. 

august. 
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Av Torstein Wiik, styremedlem i Tromsø valgmenighet 
 

1.Tim 2 oppmuntrer og formaner oss framfor alt om "å bære fram bønn og 

påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker". Dette gjelder "konger og 

alle i ledende stillinger", så vi kan leve et stille og fredelig liv i gudsfrykt 

og sømmelighet. Gud, vår frelser, gleder seg over det, for han vil at alle 

mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. 
 

   Denne teksten fra Timoteus-brevet finner vi i tekstrekkene også satt 

under 17. mai. Dette er naturlig, da vi fortsatt lever i et land hvor vi har 

mulighet til fri gudsdyrkelse. Sammenligner vi oss med land som Nord-

Korea og Saudi-Arabia, forstår vi hvilken velsignelse som ligger bak når 

"konger og alle i ledende stillinger" gir oss mulighet til å leve et stille og 

fredelig liv i landet.  

   Overskriftene i vår Bibel viser at vi nå er inne i et gudstjenestekapittel, 

noe som også gjenspeiles i vår kirkebønn.  Med andre ord gjelder det den 

ytre orden i menigheten, og da særlig når det gjelder fellesbønnen. Denne 

skal også inneholde forbønner og takksigelse. 

   "Forbønnen skal gjelde alle mennesker. Også hedningene er inkludert, 

og først og fremst keiseren og alle som styrer i samfunnet. Denne bønnen 

var også nødvendig for menighetens egen skyld. Den hedenske stat hadde 

jo fått i oppdrag fra Gud å opprettholde retten. Gjorde den det, kunne også 

Kirken leve og virke i fred og trygghet. 

   Men bønnen gjaldt også makthavernes egen frelse. Gud vil jo at alle 

mennesker skal bli frelst og lære evangeliet å kjenne. Det finnes bare én 

Gud, og den eneste veien til ham går gjennom Kristus, den eneste 

mellommannen. Han ble selv menneske for å kunne sone alles synd. Ingen 

kristen kunne trøste seg med at det kanskje fantes andre veier til Gud, og at 

det måtte overlates til enhver å tro det han ville. De troende visste også at 

før de snakket med et menneske om Gud, var det best å tale med Gud om 

dette mennesket". (Bo Giertz – Forklaringer til NT) 

   Når bønnen for dem som har makt og myndighet til å regjere, blir særlig 

nevnt (v.2), så understreker det at myndighetens arbeid inneholder en 

velsignelse for menigheten. Dette er bare tilfelle når den utfører sitt kall på 

en slik måte at den sikrer innbyggernes sikkerhet og velferd. 

   Paulus som levde i Romerriket, beskriver i 2.Tess 2 hvordan Antikrist 

holdes tilbake av alminnelig lov og orden. Under en rettferdig øvrighet har 

også (som regel!) Guds barn de beste kår for å "leve et stille og rolig liv i 

all gudsfrykt og ærbarhet". Når hindringen er ryddet av veien, er mysteriet 

med den lovløse åpenbart og tydelig. Allerede mens Paulus skrev dette, var 

lovløshetens hemmelighet aktiv. Denne verdens ånd utmerket seg ved 

ulydighet mot Gud. Nå var den hemmelig til stede, dog ennå ikke fullt 

åpenbart. 

   Når rettsordningen, som jo av Gud, til slutt bryter sammen, er det et tegn 

på at verden går mot sin ende. Da åpenbares den "lovløse" (Antikrist), som 

"kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og 

under".”Han gjennomfører reformer og vinner seirer som imponerer, men 

som bare gagner uretten og løgnen «…» det kommer til å være en 

demonisk stat hvis vesen er løgn, vold og urett. Det blir den ytterste 

konsekvensen av at menneskene ikke ga kjærligheten til sannheten rom i 

sitt hjerte. Gud drar sin hånd tilbake. Han slipper villfarelsens makter løs, 

og de får fullbyrde sitt verk. Tiden er moden” (B Giertz: Å leve med Kristus - mandag 

e. 26. s.e. Pinse).  

   La oss takke for 17. mai og den velsignelse som vår Gud har gitt oss. 

Men la oss også – med tanke på hva som skjer i vårt samfunn og kirke når 

"Gud sender kraftig villfarelse" – advare og si: Tiden er moden! 

   " … for dere, brødre, som er elsket av Herren … har han fra begynnelsen 

utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på 

sannheten.
 
Til dette kalte han dere ved vårt evangelium, for at dere skal 

vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. Stå derfor støtt, brødre, og hold fast 

på den overlevering dere er blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra 

oss. Men han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud, vår Far, han som elsket 

oss og ga oss en evig trøst og et godt håp i nåde, må han trøste deres hjerter 

og styrke dere i all god gjerning og tale!" (2. Tess 2:7-17) 

 

Av pastor Torgeir Agøy. 

Timoteusmessene i Trondheim er den menigheten som sist ble 

tilsluttet valgmenighetene i nord og så DelsiN. Vi søkte om å bli 

med her etter at en av "våre" prester, Thor Henrik With, ble kalt til 

biskop for valgmenighetene. 

Det er nå 15 år siden vi startet opp det vi kalte en 

gudstjenesteserie i Trondheim. Selv om det fremdeles var noen få 

prester i byen som forkynte Guds Ord rent, følte vi behov for et 

supplement til dette. Med årene har det utviklet seg stadig mer til å 

bli et alternativ, etter hvert som det er blitt stadig lenger mellom de 

prestene som holder fast på den "gamle" læren. 

Den første Timoteusmessen i Trondheim ble feiret 28. mai 

2000. I begynnelsen hadde vi 3 prester, Andreas Masvie, Thor 

Henrik With og Torgeir Agøy. Orgel/piano har det meste av tiden 

vært betjent av Aud Amalie Agøy, men vi hadde også en student 

som organist et par år. Utsmykning, bevertning og praktisk tjeneste 

har ligget på Inger Masvie og Marianne Leine With. Etter at Inger 

Masvie døde i 2003 flyttet Andreas Masvie til Oslo, og for et par år 

siden Withs til Røyken. 

De siste årene har vi holdt til i kapellet på Zion helse- og 

velferdssenter. Derfor har vi også hatt gleden av deltagelse i messene 

av flere 

beboere 

derfra. Vi 

føler oss 

likevel av 

og til som 

"den lille 

flokk", 

men har 

hatt en 

gjennomsn

ittlig 

deltagelse 

av 15 - 17 

mennesker.  

Timoteusmessene er takknemlig for å ha funnet et større 

fellesskap og tilknytning i DelsiN. 
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¤ Meldingsblad – Lys og Salt:  
Ansv. red.: Biskop Thor Henrik With 

Redaktør: Gunnar Helge Ødegårdstuen 

Neste nr av Lys og Salt: Stoff-frist 3. august. Utsendelse i uke 34. 

Tiden er moden 

TIMOTEUSMESSENE 15 ÅR! 

 

DET EVANGELISK LUTHERSKE STIFT I NORGE 

(DelsiN) 

Organisert 20. april 2013 Organisasjonsnummer 913 285 603 

¤ Biskop: Thor Henrik With – Tlf.  911 72 188  

¤ Stiftets kasserer: Paul Pedersen – Tlf. 976 50 811 – 

¤ Stiftets konto: 1503 57 31706 

¤ Internett: www.valgmenighet.no: Ansv. red. Biskop ThorHenrik With. 

Redaktører: Erik AH Okkels, Richard Skollevoll 

¤ Menigheter: 

Balsfjord valgmenighet – (1983) 
Formann: Geir Holmstad, tlf. 971 58 171  
Prester: Erik AH Okkels, tlf. 918 44 354 – Gunnar Helge Ødegårdstuen, tlf. 915 
10 821 

Den Lutherske kirke i Kautokeino – (1996) 
Formann: Mathis Mathisen Sara, tlf. 908 20 980  
Prester: Erik AH Okkels,  
Diakoner: Sverre Gundersen, tlf. 916 30 341, Asbjørn Hunnes, tlf. 997 10 446 
(Permisjon) 

Timoteusmessene i Trondheim – (2000) 
Kontakt / prest: Torgeir Agøy, tlf. 930 63 708  

Tromsø Valgmenighet – (2003) 
Formann: Pål Are Andersen, tlf. 472 38 886  
Prester: Erik AH Okkels tlf: 91844354,  
Gunnar Helge Ødegårdstuen tlf. 915 10 821   
E-postadresser: 

Thor Henrik With: biskopwith@online.no, Paul Pedersen: 

paul.pedersen39@gmail.com Torgeir Agøy: agoy@combitel.no  Erik AH 

Okkels erik_okkels@hotmail.com, Gunnar Helge Ødegårdstuen 

godeg@broadpark.no   

Tro og tanke. 

Frå venstre: Thor Henrik With, Torgeir Agøy, Aud 

Amalie Agøy, Marianne Leine With. 
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