
Gudstjenester i aug./sept./okt. 2009 
  
BALSFJORD VALGMENIGHET – Kl. 11.00:  
August        30.: Nordkjosbotn kirke v/ EO 
September  13.: Nordkjosbotn kirke v/EO 
                   27.: Se Tromsø 
Oktober     11.: Storsteinnes kapell v/ EO 
  
DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO – KL. 11.00:  
September  06.: Forsamling kl. 17.00 v/ Mattis Mathisen Sara m.fl.  
                   20.: v/ SG, 
                   30.: Mazi, Forsamling kl. 18.00 v/ Rolf Pettersen m fl. 
                    27.: Se Tromsø 
Oktober     04.: v/ GHØ 
                    11.: v/ OBL 
  
TROMSØ VALGMENIGHET  (Forsamlingshuset Vestregt. 24) 
Kl. 11.00: 
September  13.: v/ GHØ 
                    27.: Se nedenfor. 
Oktober      11.: v/ GHØ 
  
(EO = Erik Okkels, GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen, SG = Sverre 
Gundersen), OBL. = Olav Berg Lyngmo) 
  
NB! Søndag 27. september kl. 11.00 – Felles gudstjeneste for 
Balsfjord, Kautokeino og Tromsø v/ prestene og Knut 
Alsvåg. Denne gudstjeneste er i forbindelse med Temahelg 
om Ekteskapet, 25-27 som menighetene arrangerer på 
Fjellheim bibelskole.   Se program ellers i bladet. 
 

 Velkommen til gudstjenestene! Be for samlingene! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er han selv som gir alle liv og ånde og alle 
ting.        Apg 17:25 
 
 
2M 3:14 Da sa Gud til Moses: Jeg er den jeg er. Og han sa: Så 
skal du si til Israels barn: JEG ER har sendt meg til dere. 
Slik gir Gud sin identitet til Moses. I denne ”presentasjonen” er 
det to moment vi må merke oss: 
 a) ”Jeg er den jeg er” Ingen kan gjøre Gud til noen annen enn 
den han er. Og i sitt Ord har Gud lært oss hvem han er. 
 b) JEG ER har sendt meg. Her forteller Gud at han er livet. Det 
å være til. Hver gang jeg sier at jeg er Asbjørn forteller jeg at 
Gud holder meg i live ved sin ånde. (1.Mos 2, 7: Apgj.17,24 - 
28) 
Jesus er Guds enbårne sønn, derfor kan han si: Joh 5:26 For 
likesom Faderen har liv i seg selv, slik har han også gitt Sønnen 
å ha liv i seg selv. 
Når Jesus taler om at ”JEG ER den gode hyrde” sier han: Joh 
10:17f Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for 
at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det 
til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til 
å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min Far. 
Det er dette livet Jesus gir for oss på korset. Fordi han har gitt 
dette livet for oss, blir han vår dommer. Han kan gi livet sitt til 
oss, eller han kan holde det tilbake. Vår Augsburgske 
bekjennelse ( art.V) leser dette ut av skriften: For med ordet og 
sakramentene som midler blir Den hellige ånd gitt. Han som 
virker troen når og hvor Gud vil. 
Dette betyr at Jesus har gitt sin kirke å gi hans liv, som han satte 
til for sauene, til menneskene: Matt 18:18 Sannelig sier jeg dere: 
Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt 
dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Dette legger et 
evig ansvar på Jesu Kristi kirke, vi kan ikke gjøre Gud til noen 
annen enn den han er. Derfor kan kirken bare gi eller holde 
nåden tilbake med bruk av Guds Ord. Gjør ikke kirken det, var 
det bedre med en kvernstein om halsen. 
Når kirken tar Guds Ord alvorlig, er dette  en voldsom og sterk 
trøst: Den evige Gud som er livet, og som har gitt sitt liv for oss, 
gir det til oss i Ordet, i dåpen, i nattverden og i skriftemålet, og 
det med navn nevnelse. 
 
Asbjørn. 
 
 

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, 
til mann og kvinne skapte han dem.    1M. 1:27 
 

 

 

 

 

 
Valgmenighetene i Tromsø, Balsfjord og Kautokeino 

arrangerer 
 

Temahelg om 
ekteskapet 

 
Nina Karin Monsen (1943-) 
Monsen er filosof, forfatter og statsstipendiat, og en 
markant deltaker i norsk offentlig debatt. I det siste 
har hun vært aktuell med boken "Kampen om 
ekteskapet" og tildelingen av Fritt ord-prisen, begge 
i 2009. Hun var en av de første kvinnene med 
magistergrad i filosofi i Norge (1969), og har 
engasjert seg i emner som livssyn, etikk, 
kjønnsroller og menneskerettigheter og har vært 

motstander av begrepet "kjønnsnøytralt ekteskap". (Kilde og foto: 
Wikipedia) 

 
Knut Alfsvåg (1955-) 
Alfsvåg er dr. theol og ansatt som professor i 
systematisk teologi ved Misjonshøyskolen i 
 Stavanger, og har tidligere vært lærer og prest i 
Japan. Alfsvåg er en av initiativtakerne til Carissimi, 
og han sitter i styret for Nord-Europeisk Luther-
akademi (NELA). I det siste har han blant annet 
vært aktiv som foredragsholder og debattant 
omkring temaet ekteskap. (Kilde og foto: mhs.no, ) 

 
 
 

Program og praktiske opplysningar finner du på s.2

B – post 
Returadresse: 
Støttegruppa 
Co. A. Hunnes 
6144 SYLTE 
 

 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i Kautokeino, 

Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø og 

Støttegruppa –august /september 2009. 

 

Adresser og telefonnr: 
Balsfjord Valgmenighet: 
Formann: Svein Sørensen, 9040 Nordkjosbotn.  ℡ 77 72 06 37 
Kasserer: Knut Haugstad, 9050 Storsteinnes.  ℡ 77 72 01 96 
Formann/forstanderskapet: Torbjørn Pettersen,  
Middagsbukt 9050 Storsteinnes.  ℡ 77 72 08 24 – ℡ 464 71 779 
Tromsø Valgmenighet: 
Formann: Johannes Sørensen, Vesterliv 40, 9013 Tromsø.  
 ℡ 77 69 94 60 – 981 78 249 
Kasserer: Tove Hanssen, Dueveien 8, 9015 Tromsø. ℡ 77 67 33 13 
Den Lutherske kirke i Kautokeino 
Formann: Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesveien, 9520 Kautokeino. 
 ℡ 78 48 63 24 –  416 14 519 – 908 20 980 
Kasserer: Inga Turi Hætta, Gártnetmáras 13, 9520 Kautokeino. ℡ 78 48 61 34 
Bankkonto: 4901 10 37762 
Hjemmeside http://www.bedehus.net/ 
 

Menighetenes prester: 
Gunnar Helge Ødegårdstuen Varden 175, 9018 Tromsø. ℡ 77 61 11 85 –  
915 10 821. Erik A.H.Okkels,  Nedre Markveien 37, 9011 Tromsø. ℡ 91844354. 
Olav Berg Lyngmo, Prestjordvn. 11B, 8530 Bjerkvik. ℡ 76 95 28 09 –  
996 25 241. Biskop emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik. 
Prosjektkonto. Lønn (menighetene i Tromsø / Balsfjord): 0539 54 08196 
Støttegruppa: Lys og salt. 
Formann: Morten Selven, Asbjørn Øveråsvei 18 d. 7017 Trondheim  
℡915 46 362 Sekretær: Asbjørn Hunnes, 6144 Sylte. ℡ 70 02 21 40 – 997 
10 446 E-post: asbhu@tussa.com 

Internett: www.bedehus.net 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”LA OSS BEKJENNE VÅR HELLIGE TRO” 
Den apostoliske trosbekjennelse har en sentral plass i den troende menighet sin 
gudstjeneste. I Luthers lille katekismus er den delt opp i tre artikler, som sammen 
utgjør menighetens trosbekjennelse. 
Den første omhandler Gud og skapelsen. Den andre omhandler Jesus og frelsen. 
Den tredje omhandler Den Hellige Ånd og helliggjørelsen.  
Disse troens artikler inneholder det som en hver kristen i dåpen har bekjent som 
sin tro på den treenige Gud. 
Er det forskjell på troens artikler og troen selv? Troens artikler er utenfor 
mennesket. De er sannheter som en skal tro og anta. Troen selv er inne i 
mennesket som den tillit og tilegnelse som den troende griper alle de sannheter 
med som troens artikler inneholder. 
 
Vi skal denne gang gjengi de tre artikler med den forklaring som Luther har gitt 
oss. Det kan være nyttig og repetere ”barnelærdommen”, slik at vi vet på hvem det 
er vi tror på. 
 

Den første artikkel 
Om skapelsen 

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens 
og jordens skaper. 

 
Hva er det? 

Jeg tror at Gud har skapt meg og alle andre skapninger, at han 
har gitt meg legeme og sjel, ører og alle lemmer, fornuft og alle 
sanser og fremdeles oppholder det alt sammen,og hver dag 
sørger rikelig for meg med mat, klær, hus og hjem og alt det jeg 
trenger til livets opphold,Verner og bevarer meg mot farer og alt 
ondt. 
Og alt dette gjør han bare av guddommelig og faderlig godhet 
og barmhjertighet, uten noen min fortjeneste og verdighet. 
For alt dette skal jeg takke og love ham, tjene og lyde ham. 

Dette er både visst og sant. 
 

Den andre artikkel 
Om frelsen. 

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår 
Herre, som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født 
av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfe-

stet død og begravet, for ned til dødsrike, stod opp 
fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter 
hos Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal 
derfra komme igjen for å dømme levende og døde. 

 
Hva er det? 

Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen fra 
evighet, og tilike et sant menneske, født av jomfru Maria, Og at 
han er min Herre, som har fridd meg fortapte og fordømte 
menneske, kjøpt meg og frelst meg fra alle synder, fra døden og 
djevelens vold. 
Ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige, dyre blod og sin 
uskyldige lidelse og død, For at jeg skal være hans egen, leve 
under ham i hans rike og tjene ham i evig rettferd, uskyld og 
salighet. 
Like som han er stått opp fra de døde, lever og regjerer i evighet. 

Det er både visst og sant.  
 

Den tredje artikkel 
Om helliggjørelsen 

Jeg tror på den Hellige Ånd, en hellig, alminnelig kirke, de 
hellige samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse, og 
det evige liv, Amen. 

 
Hva er det? 

Jeg tror at jeg ikke av min egen fornuft eller kraft kan tro på 
Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham; 
Men den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg 
med sine gaver, helliggjort og bevart meg i den rette tro 
Likesom han kaller, samler, opplyser og helliggjør den hele 
kristne menighet på jorden og holder den fast hos Jesus Kristus i 
den ene, rette tro. 
I den kristne menighet gir han hver dag meg og alle troende full 
forlatelse  for våre synder. 
Og på den ytterste dag vil han oppvekke med og alle døde, gi 
meg og alle som tror på Kristus et evig liv. 

Dette er både visst og sant. 
 

 
 

Menighets – Kveldsbibelskole i Tromsø i høst 
(Sted: Forsamlingshuset Vestregt. 24. Lillesalen) 

  
Emner: ”Gudstjenestens liturgi – Dens innhold og betydning” 

 Tre kvelder v/ Erik Okkels 
            ”Lærdommer fra Abrahams  

Tre kvelder v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen 
Det blir følgende torsdager og datoer kl. 19.00: 
17.09: v/ EO, 01.10: v/ GHØ, 15.10: v/ EO, 29.10: v/ GHØ 
12.11: v / EO, 26.11: v/ GHØ 

Velkommen til samværene! 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa 
juli 2009. 
 

Driftskontoen: 
1.juli stod det Kr.14.661,24 på bankkontoen. 
I juli fikk vi inn kr. 16.135,00 i gaver. 
Samlede utgifter i måneden var kr 14.000.  
Den 31. juli 2009 står det kr 16.796,24 på brukskon toen.  

 

Temahelg om ekteskapet 
 

Sted: Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96 
Tid:  25.-27. september 2009 
 

Fredag 
15.00 Kaffe. Registrering 

16.00 Samling om valgmenighetene og deres fremtid i 
dagens kirkebilde. 

18.00 Kveldsmat 
19.00 Åpningsord ved biskop i Misjonsprovinsen Arne Olson. 

Den nye ekteskapsloven. Nina Karin Monsen 
21.15 Aftenbønn: Erik Okkels 
 

Lørdag 
09.30 Morgenbønn: Gunnar Helge Ødegårdstuen 
10.00 Ekteskapet i et livssynsperspektiv: Knut Alfsvåg 
12.00 Lett måltid.  
13.00 Barnas nye verden (bioteknologi og barnemarked.): Nina 

 Karin Monsen 
14.45 Kaffe 
15.00 Personsverdighet og menneskerettigheter - for kristne og 

 barn. Nina Karin Monsen 
17.00 Middag. Varm mat frå Finnmarksvidda. 
19.30 Hvordan bevare en kristen vigselspraksis? Knut Alfsvåg 
21.15 Aftenbønn: Erik Okkels 
 

Søndag 
11.00 Gudstjeneste i Forsamlingshuset i Vestregata 24 
 Liturg: Gunnar Ødegårdstuen 
 Preken: Knut Alfsvåg   Tekst: Joh 11,17-27. 37-44. 
 Kirkekaffe 
 

Praktiske opplysninger 
 

• Overnatting:  Tilreisende ordner dette selv. Men Fjellheim 
bibelskole har også en del ledige rom for helgen. Ring tlf: 777 555 
60. 

• Bespisning: De som ønsker kveldsmat fredag (kr 100,-) og 
middag lørdag ( kr.100,-) må gi melding om det innen mandag 21 
september. Kaffe og lettmåltider under samlingen dekkes av 
møteavgiften. 

• Betaling: Det er satt en stevnekontigent på kr. 200,- for de som 
deltar på hele helgen. Enkeltmøter er gratis. 

• Sted: Fjellheim bibelskole, (gudstjenesten er i forsamlingshuset). 
• Påmelding: Gunnar Ødegårdstuen. E-post: godeg@broapark.no 

Mob. 915 10 821 – Erik Okkels E-post erik_okkels@hormail.com 
–Mob 918 44 354 

25.-27. september 2009 www.bedehus.net 
 
Støttegruppa er spesielt invitert, både på grunn av drøftelsene 
fredag kl. 16. og fordi dette er viktig kunnskap også for ditt 
hjemsted. 
 
 
 

 


