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Biskop Børre Knudsen – i 

takknemlighet 

 

Biskop emeritus Børre 

Knudsen døde søndag 17. 

august, etter lang tids hard 

sykdom. En «Elias på Karmel» 

er tatt opp til saligheten, ikke i 

ildvogn, men gjennom 

prøvelsenes ild. Menighetene i 

nord som han var biskop for, 

står igjen i sorg, og med dyp 

takknemlighet for hyrden Gud 

gav oss. 

Børre Knudsen kom som prest 

til Balsfjord i 1968. Hans rike 

kunstneriske begavelse kom 

snart til uttrykk i særegen 

salmediktning, som sammen 

med venners arbeider ble 

publisert i to samlinger. 

Gjennom tjenesten som 

kapellan i Malangen og 

sokneprest i Balsfjord vant han 

tillit som hyrde. For mange 

varte den gjennom allslags 

motgang, helt til hans død. 

Biskop Børre Knudsen var en predikant av Guds nåde. Han var en 

gjennomreflektert teolog, og hadde et perspektiv i teologi og 

salmediktning der både Det gamle testamente og Det nye 

testamente var bredt representert. Med sitt dramatiske talent og et  
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B – økonomi 
 

Returadresse: 

Lys og Salt 

Co. A. Hunnes 

6144 SYLTE 
 

GUDSTJENESTER SEPTEMBER/OKTOBER 2014 
Det evangelisk-lutherske stift i Norge 

Balsfjord valgmenighet 
September: 7. 13. s. e. pinse – Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 

21. 15. s. e. pinse – Storsteinnes kapell v/ GHØ 

Oktober:  19. 19. s. e. pinse – Storsteinnes kapell v/ EAHO, 

                        GHØ og THW. 

Den lutherske kirke i Kautokeino 
September: 14. 13. s. e. trefoldighet. Skriftemål og nattverd 

  v/OBL 

   28. 15. s. e. trefoldighet. Skriftemål og nattverd  

  v/EAHO 

Oktober:   26. Bots- og bededagen. Skriftemål og nattverd    

                        v/EAHO 

Timoteusmessene i Trondheim 
(Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16) 
September:   7. 13. s. i treenighetstiden. Gudstjeneste v/ THW 

21. 15. s. i treenighetstiden. Gudstjeneste v/ TA.  

Preken Øivind Benestad 

Oktober:   5. 17. s. i treenighetstiden. Gudstjeneste v/ TA.   

                         Preken EAHO 

  19. 19. s. i treenighetstiden. Gudstjeneste v/ TA 

Tromsø valgmenighet 
(Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96) 

September: 14. 14. s. e. pinse. Gudstjeneste v/ EAHO 

28. 16. s. e. pinse. Gudstjeneste v/ GHØ. 

Preken Jan Bygstad 

Oktober:         12. 18. s. e. pinse. Gudstjeneste v/ EAHO. 

                                   Preken THW 

  26. Bots- og bededagen. Gudstjeneste v/ GHØ 
 

Forklaringer: EAHO = Erik AH Okkels, GHØ = Gunnar Helge 

Ødegårdstuen, TA = Torgeir Agøy, THW = Thor Henrik With. OBL = Olav 

Berg Lyngmo 

 

 

Onsdagsskolen (Heimly barnehage, Håpet, Tromsø) 

September: onsdagene 10. og  24. Oktober: onsdagene 8. og 22., 

alle gangene kl 17.30. 

Kontaktperson –Karete Samuelsen. Mobiltlf. Nr.: 918 84 306. 
 

Velkommen til samværene! 

 

 

 

 

Å fornekte seg selv 

Matt 16:26: «Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden», det vil 

si, hva hjelper det om du og jeg oppnår alt vi drømmer om, med tanke på 

arbeid, suksess, og det vi ønsker. Slik at vi blir lykkelig og tilfreds, mottar 

respekt fra våre medmennesker, ja rett og slett blir vellykket som man sier. - 

men tar skade på vår sjel, eller som Lukas sier det «om han mister seg selv»?  

Etter at Adam åt av den forbudte frukt i Edens hage, har alle mennesker tatt 

skade på sin sjel. Ingen av oss kan si at vi ikke har tatt skade på vår sjel, for 

døden kom ved ett menneske og alle dør i Adam. Det er jo skaden på vår sjel 

som gjør at vi blir fornærmet, blir sint når andre mennesker sier noe om oss 

som går ut over vårt gode navn og rykte. Og når vi tar saken i egne hender og 

vil slåss for å få opprettelse for urettferdighet mot oss, og vi vil kjempe vår 

egen sak og vinne vår egen rett. Dette til tross for at det står i Bergprekenen 

om hvem som er salige, da tenker jeg på de saktmodige. Det står «Salige er de 

saktmodige, for de skal arve jorden». I Salme 37:5 forklares saktmodighet 

godt. Det står «sett din vei i Herrens hand og stol på ham! han skal gjøre det». 

Paulus snakker også om å gi vreden rom og å samle opp vrede til dommens 

dag. Men om vi blir fornærmet og krangler med folk, da er det synd, for 

«trette» er synd, uansett om vi har rett eller ikke! Vi skal ikke slåss for vårt 

gode navn og rykte, vi skal sette vår vei i Herrens hånd og stole på ham, for det 

er Han som skal gjøre det. 

Jesus sier at om du vil komme etter ham, må du fornekte deg selv. Om vi lurer 

på hva det vil si, kan vi se hva Peter gjorde da han fornektet Jesus, da ser vi 

hva vi skal gjøre mot oss selv. Da Peter fornektet Jesus ville han ikke 

innrømme at han kjente ham. Han sa «Jeg kjenner ikke det mennesket» (Matt 

26:72,74). Han ville ikke ta konsekvensene av sitt forhold til Jesus, ville ikke 

risikere noe og derfor tok han avstand. Det samme skal du gjøre med deg selv. 

Du skal ikke risikere noe, og ikke ta konsekvensene av at du har det gamle 

mennesket med sine lyster og begjær i deg.  

Du som tror på Jesus er nemlig kjøpt fri fra alt det som du er i deg selv, for det 

står at «Til frihet har Kristus frigjort oss» (Gal 5:1). I ditt liv er det ikke lengre 

du som har føringen, du skal fornekte deg selv, og følge etter Jesus. Vårt gamle 

menneske er korsfestet med ham (Rom 6.6)! Det er ikke fritt slik at det skal 

lede vei for deg inn i synden, nei, det er korsfestet med Kristus. Derfor skal du 

ikke følge gamle Adams innskytelser i ditt liv, men Jesu innskytelser. Det er 

dette Jesus sier at du må gjøre om du vil komme etter ham. 

En annen side av å fornekte seg selv har med frelsesvissheten å gjøre. Her vil 

djevelen trenge seg inn for å føre oss til fall. Da merker vi slike tanker som sier 

at vi ikke kan være kristne slik som vi er. Da bruker den onde hva han kan for 

å vise oss hvor syndige vi er. Han peker gjerne på vår onde natur og viser oss 

nettopp at vi har tatt skade på vår sjel. Også vil han bruke dette mot oss for å 

vise at vi egentlig ikke har det rett med Gud, og at vi må fornekte oss selv før 

vi kan komme etter Jesus. Men her er det tusenkunstneren trår galt. Først må 

man bli kristen, før formaningene til å leve som kristne kan komme.  

Jesus Kristus kom nettopp fordi vi har mistet oss selv, han kunne blitt igjen i 

Det Høye, men gjorde ikke det. Han kom for å sone verdens synd, og det 

gjorde han for alle mennesker, det vil si også for deg som leser dette. Han har 

lidt pine og død for deg, han ble korsfestet for å kjøpe deg fri fra nettopp dine 

synder. Han vil ikke at du skal bygge din tro på hvordan ditt liv leves, men på 

hvordan Hans liv levdes. Han har gjort alt vi skulle gjort. Han har betalt 

utløsningen for vår sjel. Det som var umulig for alle mennesker, det gjorde  

Fortsettelse på s.4 

 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, i 

mai, juni, juli, august 2014 

Driftskontoen: 

Den 15. mai  stod det 497,54 på bankkontoen. 
 I perioden fikk vi inn  kr. 16.100,00 i gaver. 
  

Utgifter i denne perioden var:  
Lys og Salt      kr.    2.900,00 
Til lønnsfondet   kr.   11.000,00  
Bankutgifter   kr                 3,00 
Sum utgifter   kr        14.903,00  
 

Den 28.08.2014 står det kr.1694,54 på brukskontoen.   
 

”Dere er verdens lys! Dere er jordens salt!” 

(Matt 5:13-14) 
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BISKOP BØRRE KNUDSEN Fra s.1 

dypt pastoralt engasjement gjorde dette ham til en sterk og særegen predikant. En 

rad små og større prekensamlinger er blitt publisert på grunnlag av trofaste 

lytteres notater. 

Også i forståelsen av bispegjerningen hadde han et helbibelsk perspektiv. De som 

søkte ham i sjelesorg, møtte et innfølende sinn med stor varme. Men de møtte 

også en myndig Herrens tjener, som samtidig ikke kunne tenke seg noe bedre enn 

å tilsi mennesker tilgivelse for syndene. 

Børre Knudsens kamp mot loven om rett til fosterdrap, og de konsekvensene han 

mente den måtte få for Kongen som kirkestyre, gjorde ham til rikskjendis. 

Knudsen så at loven innebar et avgjørende brudd i Norges historie som kristen 

nasjon – et kulturskifte synliggjort gjennom en fatal lovgivning. Han så at selve 

menneskeverdet sto på spill på grunn av fosterdrapsloven. I mange år, og helt til 

det siste, maktet han å formulere dette i dramatiske utsagn og handlinger: «Når 

den dagen kommer at jeg er død og skal begraves …. da vil jeg be om å bli puttet 

i en svart plastsekk, naken, død, og bli slengt foran døra til Stortinget» sier han i 

et intervju i den ferske dokumentarfilmen «En prest og en plage». Som alternativ 

til ilagte bøter for sine dramatiske iscenesettelser måtte han også sone et kortere 

fengselsopphold. 

At statsoverhodet i en stat som gav slik en menneskefiendtlig og gudløs lov, 

samtidig skulle være kirkens øverste leder, var i Knudsens tanke en umulighet. 

Derfor tok han modell av norske prester og biskopers embetsnedleggelse under 

den tyske okkupasjonen, og nedla «den statlige delen» av sitt presteembete, mens 

han fortsatte sin kirkelige prestegjerning i Balsfjord. Høyesterett fradømte ham til 

slutt embetet som sokneprest. Da han på bakgrunn av Nord-Hålogaland biskops 

homofililiberale teologi lot seg vigsle til biskop i «Strandebarm prosti», tok 

kirkeledelsen fra ham kappe og krave. 

Biskop emeritus Børre Knudsen var elsket og dypt respektert av sine menigheter 

og av de prestene som på litt ulikt vis sto under hans tilsyn. Han la forsiktig til 

rette for valg av etterfølger, og på forsiktig og omsorgsfullt vis fulgte han de steg 

som førte til opprettelsen av Det evangelisk lutherske stift i Norge. «Nå er det tid 

for å bygge menigheter», sa han, og fikk se at det skjedde. 

Nå går våre tanker til hans hustru Ragnhild, og deres barn og barnebarn. Må all 

trøstens Gud også gi dem styrke og fred midt i smerten over den harde striden de 

fikk sin del av, og i sorgen over tapet de nå har lidt. 

Vi lyser fred over biskop emeritus Børre Knudsens minne. 

Thor Henrik With, biskop 

Temahelg 10.-12. oktober, Tromsø 

-Fjellheim bibelskole 
 

”Guds ord som undervisning og gledelig budskap.” 

Foredrag: 

-Hva er sannhet? 

-Bibelens indre dynamikk fanges opp i katekismen. 

-På hvilken måte er bekjennelsen: Jesus er Herre  gledelig budskap? 

 

Hovedtaler er Fredrik Sidenvall, rektor ved L M Engströms gymnasium i 

Gøteborg. Tidligere sokneprest og medlem av Svenska kyrkans kirkemøte. 

Nå medlem i Missionsprovinsen. Har vært leder av Nordeuropeisk 

Lutherakademi (sammen med Jan Bygstad). 

Minnemarkering ved Børre Knudsens grav 

DET EVANGELISK-LUTHERSKE STIFT I NORGE ønsker alle 

som vil vise biskop em. Børre Knudsen ærbødighet ved hans 

bortgang, velkommen til  

MINNEMARKERNG 

lørdag 6. sept. kl. 11. ved hans grav 

på Mortenhals kirkegård i Malangen 

og til påfølgende 

MINNESAMVÆR 

i Miljøbygget i Mestervik 

Servering ca. kr. 200. 

Kondolanseprotokoll. Minnegave. 

 

Busstransport fra: 

- Fjellheim bibelskole kl. 09.45 

- Tromsø lufthavn kl. 10.00 

og busstransport tilbake til Oslo-flyet (avg. kl. 20.55) og til 

Fjellheim bibelskole fra Miljøbygget ca. kl.16.00, kr. 100. 

Transport til tidligere fly kan arrangeres. 

Påmelding til buss kan gjøres til epost: post(at)delsin.no 

Arr. DelsiN. 

 

Fra Samisk-norsk kirkehelg, Sekkemo 
Den samisk/norske kirkehelga ble tross sykdom og flere avbud, avviklet i 
Sekkemo kirkestue i Kvænangen, 4.-6. juli. Tema for samlingene var forholdet 
mellom mann og kvinne sett i lys av Bibelens tekster. Siden den gjennomsnittlige 
nordmann leser lite i Guds ord og heller ikke gjennom andre kanaler er synlig 
påvirket av bibelsk tankegods, hersker det i dag stor forvirring rundt de 

grunnleggende forhold mellom 
kjønnene. Ole Fredrik Kullerud var 
stevnets predikant og viste ut fra 
skriften at kjønnsforskjellen er 
gudvillet og at skilnaden er et bilde 
på Gud og verden. Mange opplever 
at Paulus sine formaninger om 
emnet hører hjemme i en annen 
tidsepoke, men Kullerud fikk tydelig 
fram at tilrettevisningene i Nye 
Testamentet fortsatt er gyldige 
leveregler for den kristne 

forsamling. Kirkehelgen avsluttet søndag med gudstjeneste i Sekkemo kapell. 
Prestene Okkels og Kullerud deltok mens biskop Thor Henrik With var predikant. 
 
Stevnet var fint organisert slik at deltakerne i tillegg til åndelig føde også fikk 
servert frokost, kveldsmat og middag.  Med matservering i kirkestua lå det godt 
til rette for samtaler og sosialt samvær etter foredragene. Takk til Gud som 
samlet oss om Ordet og takk til alle som gjorde det mulig  å gjennomføre 
kirkehelgen også denne sommeren! 

 

John-Terje Sørensen, Rektor 
 Straumen skole, Lyngen 

 

FORTSETTELSE: ANDAKT  S.6. 

Han, Gud selv, for oss. Han vil at alle mennesker skal få nyte godt av hans 

frelsesverk. Det var derfor han kom.  

Frelsen blir ikke gitt til de som klarer å være slik de burde selv, men nettopp for 

de som ikke klarer det. Og du som mislykkes i ditt kristne liv, som ikke får det til 

å gå sånn som du vil. Du har en som har betalt for, som har gitt vederlag for alt 

det onde du har gjort, og som du kommer til å gjøre. Derfor skal du ikke se på 

deg selv og fundere, men du skal fornekte deg selv, dine tanker, dine følelser, og 

se på Jesus. Se hvordan han har oppfylt Guds ord. Se, hvordan han gikk som ditt 

sonoffer, inn i helligdommen og fant en evig forløsning for deg.  

Loven er ikke gitt for å gjøre oss rettferdig, Jesus er gitt for å gjøre det. Og det 

HAR han gjort. La oss takke ham for det! Amen! 

Sveinung Eriksen, teologistudent,  

Gøteborg (fra Tromsø) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik With 

Redaksjon: Erik AH Okkels og Sverre Gundersen  

DET EVANGELISK LUTHERSKE STIFT I NORGE (DelsiN)  
Organisert 20. april 2013 

*Organisasjonsnummer: 913 285 603 

*Biskop: 

Thor Henrik With, Tlf 911 72 188 E-post: biskopwith@online.no 

*Stiftskasserer: 

Paul Pedersen, Tlf 976 50 811, E-post: paul.pedersen39@gmail.com  

*Stiftskonto – lønn:  0539 54 08196 

*Meldingsblad: Lys og Salt -Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik With. 

Redaksjon: Erik AH Okkels, Sverre Gundersen 

*Internett: www.delsin.no  Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik With. 

Redaktører: Erik AH Okkels, Richard Skollevoll. 

*Prester: 

Erik A.H. Okkels, Tlf 918 44 354, E-post: erik_okkels@hotmail.com  

Prest i Balsfjord/Tromsø/Kautokeino valgmenigheter 

Gunnar Helge Ødegårdstuen, Tlf 915 10 821, E-post: godeg@broadpark.no 

Prest i Balsfjord/Tromsø valgmenigheter 

Olav Berg Lyngmo, Tlf 996 25 241, E-post: obl@lyngmo.org 

Prest i Den lutherske kirke i Kautokeino 

Torgeir Agøy, Tlf 930 63 708, E-post: agoy@combitel.no  

Prest i Timoteusmessene i Trondheim 

*Diakoner: 

Sverre Gundersen, Tlf.916 30 341 – E-post sve-gun@online.no 

Asbjørn Hunnes, (Perm.) Tlf. 997 10 446 – E-pst: asbbu@tussa.com.  

 

*Menigheter: 

*Balsfjord valgmenighet (1983): 

Formann: Geir Holmstad, Tlf 971 58 171, E-post: geir.holmstad@gmail.com  

Kasserer: Knut Haugstad, Tlf 913 86 384 E-post: eldhaug@online.no  
 

*Den Lutherske kirke i Kautokeino ( 1996): 

Formann: Mathis Mathisen Sara, Tlf 416 14 519 – 908 20 980 

Kasserer: Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals, Tlf. 915 30 647,  

E-post: arksbals@hotmail.com, Kto: 4901 10 37762 
 

*Timoteusmessene i Trondheim (2000):  

Kontakt: Torgeir Agøy, Tlf 930 63 708 E-post: agoy@combitel.no 

Kasserer: Aud Amalie Agøy, Tlf 997 00 724 E-post: aud.agoy@hotmail.com 
 

* Tromsø Valgmenighet (2003): 

Formann: Pål Are Andersen, Eidkjosen, Tlf. 472 38 886, 

E-post: paaand2@online.no  

Kasserer: Tove Hanssen, Tlf 77 67 33 13   E-post: tohanss@live.no. 

Foto: Erik A. H. Okkels 
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