
 

 

Gi julegaven din nå! Stiftets konto: 
1503 57 31706 

Vismenn fra Østen kom for å hylle jødenes 
konge. Når de kom til Betlehem, og så at stjer-
nen stanset over der barnet var, ble de fylt av en jublen-
de glede, og de falt på kne og tilba barnet. Gjeterne fra 
marken kom også dit, og fant barnet, Messias, slik de 
hadde fått beskjed om. Og de lovet og priste Gud. 

Mange ganger har jeg undret meg over hvor merkelig 
disse hendelsene er. I Jesus fødes Gud som menneske. 
En unik verdensbegivenhet, og paradoksalt ligger Jesus 
tyllet inn i et klede, båret av sin mor. Og hvem fikk den 
ære å tilbe Jesus i det han trer inn i vår verden? Fremme-
de vismenn og fattige gjetere. De brakte med seg  gaver. Gjeterne fortalte alt som 
var sagt dem om dette barnet. Maria gjemte denne gave i sitt hjerte, der man gjem-
mer sine skatter. Vismennene kom med verdifulle gaver: gull, røkelse og myrra. 

Tenk å være fylt av en jublende glede, kun for å dele noen små stunder med Jesus. I  
gudstjenesten har Jesus lovet å være til stede, men det ser likevel så simpelt ut. Ord 
fra en prekestol, sanger, bønner, brød og vin. Og i takknemlighet ønsker Gud at vi 
skal gi tilbake til hans rike. Må vi? Nei, men spør heller om spørsmålet er riktig stilt. 
Eier du din livs største kjærlighet og skatt, så er ordene om Ham det rikeste du her 
(jf. gjeterne), og gull, røkelse og myrra er bare en ubegripelig fattig kjærlighetsgave. 

DelsiN lønner Erik Okkels som prest i Tromsø, Balsfjord og Kautokeino. Lønn og  
lønnsrelaterte utgifter utgjør kr. 500.000,-. I tillegg lønnes biskopen beskjedent, og 
ulike organer har noen reiseutgifter. Forventede gaver 2018 er kr. 440.000, budsjet-
tet sier kr. 550.000, men vi burde ha kr. 650.000 eller mer for å gå i null. Det betyr at 
vi tærer på oppspart kapital, og det planlegges å skjære kraftig i lønnsutgiftene ved 
utgangen av 2019. Kan vi tette noe av gapet? DelsiN takker for små og store gaver. 

Returadresse: 
Lys og Salt 
c/o: T. H. With, 
Lavaløkka 9, 
3442 Hyggen 

 

Gull, røkelse og myrra 
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Av Richard Skollevoll 

Lys og Salt - Meldingsblad for DelsiN. Ansv. red. og red.: Thor Henrik With      

 

Fra en krybbe til et kors. Fra forned-
relse til fornedrelse. Slik kan kongen 
rydde opp for oss overfor Faderen. 

Vi venter en konge. Min konge. Din 
konge. Din bror! Min bror! 

Vi venter på en konge som gjør oss til 
«en utvalgt slekt, et kongelig preste-
skap, et folk som Gud har vunnet for 
at dere skal forkynne hans storverk, 
han som kalte dere fra mørket og inn 
i sitt underfulle lys.» 

Du er altså kongelig. Kongen er bro-
ren vår. Han elsker oss lidenskapelig. 
Og han gir oss en oppgave. Forkynne 
hans storverk. Fortelle hvorfor han 
ble menneske. Som oss, men uten 
synd. En konge korsfestet uten grunn. 
Å nei, med god grunn! 

Kongen frelste oss, og «vil at alle 
mennesker skal bli frelst og lære 
sannheten å kjenne.» Han stoler på 
oss. Så alle kan få høre og komme til 
tro. 

Vi venter på Kongen! 

 

 

Lys og salt 
Meldingsblad for  

Det evangelisk lutherske stift i Norge 
Desember 2018. 13.årgang.  

Vi venter på Kongen! 
Vi venter på en konge. Ikke en prins. 
En konge! 

Et nyfødt barn av kongelig ætt, blir 
prins. Han må vokse opp før han blir 
konge. Kongen vi venter, er konge alt 
før han blir født. Kongen i en stall blir 
lagt i et trau dyrene spiste fra. 

Kongsmakten hans er ikke av denne 
verden. «Han var i Guds skikkelse og 
så det ikke som et rov å være Gud 
lik.» Konge som Gud. I evighet. 
Konge av himmelen. Kongen som 
Gud har skapt verden ved. Konge 
over denne verden, ikke av den. 

Denne kongen venter vi. «Han ga av-
kall på sitt eget, tok på seg menneske-
skikkelse og ble mennesker lik.» Født 
som menneske. Nyfødt, slik vi alle 
kom. Men født som konge! 

Vi venter en konge som skal dø. Som 
en forbryter. Som stormannsgal 
vranglærer. Som mente om seg selv at 
han er Gud. Dø som konge på et kors. 
Straffen for dem som satte seg opp 
mot keiseren av denne verden. 

Riket hans er ikke av denne verden. 

Av pastor Torgeir Agøy 



 

 

Elleve utsendinger fra menighetene i 
Kautkeino, Balsfjord, Tromsø, 
Trondheim og Drammen, sammen 
med Stiftets prester og biskopen, 
kom lørdag 17. november sammen til 
årets Stiftsmøte i Tromsø. 

En hovedoppgave for Stiftsmøtet er å 
gå gjennom Stiftsrådets siste 
arbeidsår. Stiftsrådets årsberetning og 
revidert regnskap for 2017 ble 
diskuteret, og godkjent av 
forsamlingen. Gode forslag for ny 
utgivelse av Lys og Salt kom frem. 

Mest oppmerksomhet fikk budsjettet 
for 2019. Møtet var preget av energi 
og innsatsvilje med tanke på å rette 
opp en svært utfordrende økonomisk 
situasjon. 

På bakgrunn av økonomien som 
tegner seg for 2019 og 2020 utformet 
Stiftsmøtet et brev særlig rettet til de 
menighetene som har lønnet preste-
tjeneste. 

Fra Konsistoriet og Lærenemnda 
forelå orienteringer om deres 
virksomhet, de ble referert for 
forsamlingen. Søsterstiftene 
Missionsprovinsen i Sverige og 
Missionsstiftet i Finland hadde sendt 
hilsener til Stiftsmøtet, og disse ble 
lest opp. Biskop Thor Henrik With 

La oss be! 
La oss be om at vi, og hele Stiftet vårt, 
får en dypere innsikt i det store underet: 
at Gud Sønn ble menneske som vi. 

Kort sagt 
Jeg ser at nå må vi bygge  
menigheter! 
Biskop Børre Knudsen, i 2012. 

orienterte fra sin tjeneste i 2018. 

Knut Haugstad og Geir Holmstad 
dirigerte møtet med stødig fremdrift.  

I et oppbyggelig samvær lørdag kveld 
deltok Torgeir Agøy med tale og Aud 
Amalie Agøy med orientering om den 
forfulgte pakistanske kristne 
fembarnsmoren Asia Bibi. Jarl Roar 
Simonsen holdt et oppbyggelig 
innlegg, mens Gudbjörg Hrönn 
Tyrfingsdottir og Sondre Ribe Øverby 
samtalte om den islandske 
salmedikteren Hallgrimur Pétursson. 
Lørdagskvelden ble avsluttet med 
liturgisk kveldsbønn, ledet av Øverby 
og With. 

Gjennom hele dagen sørget Eva og 
Erik Okkels for velsmakende og 
vakkert anrettede måltider. 

Søndag deltok Torgeir Agøy og Thor 
Henrik With (preken) i Tromsø 
Valgmenighets høymesse i Sallirsalen 
på Kvaløya, sammen med de fleste av 
utsendingene. Erik A H Okkels ledet 
gudstjenesten. Eirik Samuelsen og Geir 
Homstad orienterte om den krevende 
økonomien. Gledelig mange kom til 
gudstjeneste, og givergleden under 
ofringen var meget tydelig. 

Et engasjert og produktivt 
Stiftsmøte 2018 

Av biskop Thor Henrik With 

 

DET EVANGELISK-
LUTHERSKE STIFT 
I NORGE (DelsiN) 

Biskop: Thor  Henrik  With  – 
tlf.: 911 72 188  
biskopwith@online.no 

Kasserer: Paul Pedersen – 
tlf.: 976 50 811 
paul.pedersen39@gmail.com  

Menigheter 

Balsfjord Valgmenighet 
Formann: Geir Holmstad - tlf.: 
971 58 171 
Prest: Erik AH Okkels - tlf.: 
918 44 354 
erik_okkels@hotmail.com  

Den lutherske kirke i  
Kautokeino  
Prest og styreleder: Erik A H 
Okkels - tlf.: 918 44 354 
erik_okkels@hotmail.com  
Diakon: Sverre Gundersen - 
tlf.: 916 30 341,  

Timoteusmessene i  
Trondheim  
Prest: Torgeir Agøy - tlf.: 930 
63 708  
torgeir.agoy@gmail.com 

Timoteus gudstj.fellesskap 
i Drammen – Prest: Thor 
Henrik With - tlf.: 911 72 188   
biskopwith@online.no 

Tromsø Valgmenighet 
Formann: Richard Skollevoll 
— tlf.: 97587136 
richard.skollevoll@gmail.com  
Prest: Erik A H Okkels – tlf.: 
91844354 
erik_okkels@hotmail.com 

Nettsted: www.delsin.no 
Facebook: fb.com/delsinstiftet 

Stiftets konto:  
1503 57 31706 

Org.nr. 913 285 603 

Gudstjenester 
Balsfjord valgmenighet 
02.12 2. s. i advent. Storsteinnes kpl. GHØ 
25.12 Juledag. Høytidsgudstjeneste. Nordkjos-

botn kirke. EAHO 
30.12 Søndag etter jul. Nordkjosbotn kirke.  

EAHO THW 

Den lutherske kirke i Kautokeino 
16.12 3. s. i advent. Gudstjeneste. EAHO 
24.12 15:00 Julaften. Julegudstjeneste. FI  
25.12 Juledag. Høytidsgudstjeneste. FI 
26.12 2. juledag. Gudstjeneste. FI 
31.12 Nyttårsaften. Nyttårsgudstjeneste. FI 
01.01 12:00 Nyttårsdag/Jesu navnedag Guds-

tjeneste. FI 

Timoteusmessene i Trondheim 
(Kapellet, Zion helse– og velferdssenter, Ole Hog-
stads vei 16, kl. 17.00) 

09.12 2. s. i adventtiden Høymesse TA 
20.01 3. s. i åpenbaringstiden Høymesse THW 

Timoteusmessene i Drammen  
(Stasjonsgata 4, Drammen, kl. 17.00) 

09.12 2. s. i adventtiden Høymesse THW OFK 
06.01 Kristi åpenbaringsdag Høymesse THW 
13.01 2. s. i åpenbaringstiden Høymesse THW 
27.01 4. s. i åpenbaringstiden Høymesse THW 

Tromsø valgmenighet 
(Sállirsalen, Salarøyveien 270, Kvaløya) 

09.12 2. s. i advent. Gudstjeneste. EAHO 
24.12 14:00 Julaften. Julegudstjeneste EAHO 
26.12 2 juled/Stefanusd Gudstjeneste. EAHO 
01.01 12.00 Nyttårsdag Gudstjeneste EAHO 

THW 

Forklaringer: TA= Torgeir Agøy, FI= Finn Indrebø, 
OFK= Ole Fredrik Kullerud, EAHO = Erik A H Okkels,  
LJH = Leif Johan Halsos,  THW = Thor Henrik With, 
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen. 

Gledelig jul! 
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