
Gudstjenester i desember 08, og januar 09: 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET: 
Desember:  
Søndag 14. – Kl. 11.00: Storsteinnes kapell v/ Erik Okkels 
Søndag 25. – 1. Juledag – Kl. 11.00: – Nordkjosbotn kirke v/ Per Nielsen. 
Januar:  
Søndag 11. – Kl. 11.00: Storsteinnes kapell v/ Erik Okkels 
  
DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO: 
Desember: 
Søndag 14. – Kl. 11.00: v/ Olav Berg Lyngmo 
Onsdag 24. – Juleaften – Kl. 16.00: v/ Erik Okkels 
Torsdag 25. – 1. Juledag – KL. 11.00: v/ Erik Okkels 
Fredag 26. – 2. Juledag – Kl. 11.00: v/ Erik Okkels. 
Onsdag 31. – Nyttårsaften – Kl. 17,00: v/ Olav Berg Lyngmo 
Januar: 
Torsdag 01. – 1. nyttårsdag – Kl. 11.00: v/ Olav Berg Lyngmo. 
Søndag 04. – Kl. 11.00: v/ Olav berg Lyngmo 
 

TROMSØ VALGMENIGHET: 
(Forsamlingshuset, Vestregt 24.) 
Desember: 
Søndag 07. – Kl. 11.00: v/ Erik Okkels 
Søndag 21. – Kl. 11.00: v / Erik Okkels 
Søndag 28. – Kl. 11.00: v/ Erik Okkels 
Januar: 
Søndag 04. – Kl. 11.00: v Erik Okkels, og Gunnar Anderson  
                                                                   (Misjonsprovinsen) 
Søndag 11. – Kl. 11.00: Gunnar H. Ødegårdstuen 
 
Velkommen til gudstjenestene! 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 
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ORDET BLE KJØD 

Joh. 1,14 
Kristus hadde en ren, uskyldig og hellig fødsel. Vi har en 

uren, syndig, fordømt fødsel som ikke kan endres eller gjøres 
god uten ved Kristi rene fødsel. Nå kan Kristi fødsel ikke på 
legemlig vis gå igjen hos andre menneskebarn, og det vil heller 
ikke hjelpe noe. Men på åndelig vis blir den tilbudt og tilegnet 
hver og en gjennom Ordet. Dersom vi fatter tillit til at den 
tilhører oss, så skal vår urene fødsel ikke mer skade oss. 
 På denne måten kan vi bli renset fra vår elendige 
Adamsfødsel. Kristus har villet bli født til verden for at vi skulle 
bli født på ny. ”Etter sin vilje har han født oss ved sannhets 
ord, for at vi skal være førstegrøden av hans skapning.” Jak 
1,18 
 Se, på den måten tar Kristus fra oss vår fødsel og senker 
den ned i sin fødsel og gir oss del i denne, for at vi i hans fødsel 
kan bli rene og fornyet som var det vår egen fødsel. En hver 
kristen må da kunne rose seg av Kristi fødsel, akkurat som om 
også han likesom Kristus var legemlig født av Maria. Den som 
ikke tror dette men tviler, han er ingen kristen. 
 Å, dette er en stor glede som også engelen taler om. 
Dette er trøsten og Guds uendelige godhet at mennesket, om det 
ellers tror dette, at Kristus er dets bror og Gud dets Far. For dette 
er sant og har virkelig skjedd, så fremt vi bare vil tro det. 
 Se til at du gjør denne Kristi fødsel til din egen fødsel og 
gjør det bytte at du blir fri fra din fødsel og får del i hans fødsel. 
Det skjer når du tror. Da ligger du forvisst i jomfru Marias fang 
og er hennes kjære barn. I denne tro burde du øve deg, og i 
denne troen be så lenge du lever. Ingen kan få styrke nok til sin 
tro.       Martin Luther 

    

LA OSS BE! 
 

Herre Gud, himmelske Fader! 
Vi takker deg for din store nåde og barmhjertighet, at du har 
latt din kjære Sønn ta vårt kjød og blod på seg, og ved ham har 
frelst oss fra synden og døden og gitt oss en evig glede. 
Vi ber deg, opplys våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi må 
være takknemlige for din nåde og trøste oss dermed i all vår 
nød og fristelse og så omsider bli evig salige, ved denne din 
elskedes Sønn, Jesus Kristus vår Herre, som med deg lever og 
regjerer i Den Hellige Ånds enhet, En sann Gud fra evighet og 
til evighet! 

Kollektbønn for 1.juledag. 
 

”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er 
på hans skulder, Og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, 
Veldig Gud, Evige Far, Fredsfyrste.”  Jes. 9,6. 
  

 

 

 

 
 

 

I DENNE SØTE JULETID 
 

I denne søte juletid Bør mann seg rett fornøye 
Og bruke all sin kunst og flid Guds nåde og opphøye 

Ved ham som er i krybben lagt, 
Vi vil av all vår sjelemakt I ånden os forlyste; 

Din lov skal høres, Frelsermann 
Så vidt o bredt i verdens land 

At jorden den skal ryste. 
 

En liten sønn av Davids rot, Som og er Gud til like, 
For våre synders skyld forlot Sitt høye himmerike. 

Det var han svart å tenke på 
At verden under skulle gå, det skar ham i hans hjerte; 

I sådan hjertens kjærlighet  
Hamn kom til oss på jorden ned 

At lindre all vår smerte. 
 

Vår takk vi frem vil bære da, Enskjønt den er kun ringe; 
Hosianna og halleluja Skal alle vegne klinge.  

Guds ark er kommet til vår leir; 
Ti synger vi om fryd og seir Mens hjertet må seg røre, 

Vi synger om den søte fred, 
Så helvede skal skjelve ved 

Vå julesang å høre. 
 

LR 121, v 1-3, 
Brorson. 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa - desember 2008. 

 

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. 
Sekretær og kasserer: Asbjørn Hunnes. 6144 Sylte. ℡ 70 02 21 40 – 997 10 446 
E-post: asbhu@tussa.com 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gudstjenester i Julen! 
Som det går fram av gudstjenesteoversikten blir det mange 
gudstjenester i jul- og nyttårshelgen. Særlig i Kautokeino. Pastor Erik 
Okkels vil ha de fleste i de tre menighetene. Sokneprest Olav Berg 
Lyngmo har ansvaret i nyttårshelgen i Kautokeino og prost emeritus 
Per Nielsen har gudstjeneste 1 juledag i Balsfjord. 
Pastor Gunnar Helge Ødegårdstuen har ”julefri” og er sørpå en del av 
julen. 
Må gudstjenestesamlingene i den enkelte menighet bli til en rik 
velsignelse når Ordet om ”han som fødtes julenatt” igjen blir 
forkynt. 

NY HJEMMESIDE PÅ INTERNET 
Menighetene i Balsfjord, Kautokeino og Tromsø har nå fått sin egen 
hjemmeside på Internet.  Adressen er: http:/www.bedehus.net/ 
Ved å gå inn på denne vil du finne informasjon fra den enkelte 
menighet, fra Støttegruppa, og Lys og Salt. Prekener fra gudstjenester 
vil bli lagt inn og dermed mulig og laste ned for å høre. Mange har 
allerede benyttet seg av denne hjemmesiden, og vi håper at enda flere 
vil bruker den.  
Administrator for siden er Remi Lyngmo – E-mail: 
remi@nordnorskrevisjon.no  
 

Ordinasjon 
Den lutherske kirke i Norge har for en god stund siden sendt brev til 
Børre Knudsen der den anerkjenner at han er en rettelig biskop, og 
at de prester han har under seg har gyldig ordinasjon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støttegruppa sin økonomi. 
 

Denne måneden har vi bare lønnsutgifter). Nå, når du holder 
bladet i hånden har vi også betalt porto. En utsendelse koster 
mellom 1400 og 1500 kr. 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
 
Avskjedsbrev fra biskop Børre Knudsen  
 
Kjære søsken i troen. 
Dette er et avskjeds-brev til alle dere som har holdt meg i akt og 
ære som deres biskop. Jeg ber meg fritatt fra det embete som ble 
lagt på mine skuldre i april 1997. 
Den praktfulle bispekåpen har vært tung å bære, men stundom 
var den som et sted å bo i, en rustning mot alle den ondes 
brennende piler. 
Fire ordets tjenere har jeg ordinert: Finn Indrebø, Einar 
Stjernholm Bryn, Gunnar Ødegårdstuen og Erik Okkels. De er 
mine elskede brødre som fører tjenesten videre. 
To kirkehus har jeg vigslet: Karmel i Fredrikstad og Den 
lutherske kirke i Kautokeino. Og i bispeskrud har jeg stått frem 
på åpen gate mot makter og myndigheter og vidnet om barnas 
gudgitte rett til å leve. Men ellers har jeg virket som en vanlig 
prest, nattverd har jeg delt ut, barn har jeg døpt, konfirmanter har 
jeg undervist og velsignet. Og blant mange andre har jeg 
begravet min venn og alterdiakon Arthur Haugstad. Det var noe 
av det tyngste, og fra da av var jeg en merket mann. Sykdommen 
tok langsomt overhånd, og den førte meg hit hvor jeg må be meg 
fritatt fra tjenesten. 
I Joh.17,7 sier Herren Jesus: ”Det er til gagn for eder at jeg går 
bort.” Disse ord er sagt i en viktigere og helligere sammenheng, 
og jeg kan slett ikke love at en mektig talsmann skal komme i 
mitt sted. Men dersom dere av hjerte ber om å få den rette mann 
i bispeembetet, så er jeg viss på at Gud vil gi dere en god mann 
med visdom til å styre og dra omsorg for sin hjord. Han må også 
være i stand til å føre kampen for barna i mors liv videre, denne 
kamp som er vårt særegne oppdrag og velsignelse. Våre 
menigheter er sprunget ut av denne kamp, og de vil dø om denne 
kamp stilner. Det samme gjelder vitnesbyrdet mot homofil 
praksis og prestinner. Dere må ikke kåre en biskop som slår av 
på Guds klare ord! 

Til slutt vil jeg legge dere på hjerte: Våre menigheter er 
utpregede nattverdsmenigheter. En høymesse uten nattverd 
oppleves om ufullstendig og avstumpet. Fra søndag til søndag 
lever vi av Guds Ord og hans nådes brød og vin. Men liksom det 
finnes noen predikanter som trekker fra og koker ut noe av 
Ordets innhold, så finnes det også noen som fjerner fra vinen det 
som gjør den til vin. PÅ prekestolen serverer de det som passer 
med deres egne tanker, og ved alteret serverer de saft. 
En god biskop er en mann som forkynner ordet useparert og 
forordner nattverd med virkelig vin hver søndag. Holder biskop 
og menighet seg til den enkle lydighet mot Guds ord i slike 
”små” saker, så vil de få velsignelse og kraft til å stå fast i store 
spørsmål. Herren sier: ”Den som er tro i smått, er tro i stort.” 
En sånn biskop må dere om. For meg er det på tide å ta farvel. 
Takk for godt samarbeid, omsorg og forbønn! La oss fortsatt 
komme hverandre i hu for Guds ansikt. 
 
Meistervik 24.09 2008 AD 

Børre Knudsen 
 

P.s: En særlig takk og ære til min ordinator prost Per Körner og 
de brødre som den gang stod bi.  
 

 
Biskop Børre Knudsen i bispeskrud ved alteret under innvielsen av  
den ny kirkesalen i Den Lutherske kirke – Kautokeino i november 2007 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa 
november2008. 
 

Driftskontoen: 
1. november stod det kr. 430.99 på bankkontoen. 
I november fikk vi inn kr.10.735,00 i gaver.  
Samlede utgifter var kr. 11.003  
Den 1. november står det kr. 935,00 på brukskontoen .  
 

 

VELSIGNET JULEHØYTIDVELSIGNET JULEHØYTIDVELSIGNET JULEHØYTIDVELSIGNET JULEHØYTID    
    

”Men englene sa til dem: Frykt ikke! 

For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. 

I dag er det født dere en frelser, Som er Messias, Herren – i 

Davids by.” Luk 2, 10-11 

 

Med disse ord fra vårt kjære juleevangelium ønsker vi  

EEEEn velsignet julehøytidn velsignet julehøytidn velsignet julehøytidn velsignet julehøytid    
til alle leserne av Lys og Salt, medarbeiderne i 

menighetene, og de mange gudstjenestebesøkende. 
Takk for rikt samfunn om Ordet og nattverdbordet. 

Takk for forbønn, og for omsorg og gaver til arbeidet i 2008 
som mange, mange har stått bak. 

Dette viser de manges takknemlighet for valgmenighetenes 
gjerning her nord. 

                    GUDS FRED OG VELSIGNET GODT NYTT ÅRGUDS FRED OG VELSIGNET GODT NYTT ÅRGUDS FRED OG VELSIGNET GODT NYTT ÅRGUDS FRED OG VELSIGNET GODT NYTT ÅR    
    

VeVeVeVennlig hilsennnlig hilsennnlig hilsennnlig hilsen    
Svein SørensenSvein SørensenSvein SørensenSvein Sørensen.  .  .  .              Mattis Mathisen SaraMattis Mathisen SaraMattis Mathisen SaraMattis Mathisen Sara. . . .     
Balsfjord                 Den Lutherske kirke 

                                                                      Kautokeino    
Johannes SørensenJohannes SørensenJohannes SørensenJohannes Sørensen. . . .             Asbjørn HunnesAsbjørn HunnesAsbjørn HunnesAsbjørn Hunnes    
  Tromsø Valgmenighet         Støttegruppa  

 

ErikErikErikErik    A. H. OkkelsA. H. OkkelsA. H. OkkelsA. H. Okkels                                                                                                                Gunnar H. ØdegårdstuenGunnar H. ØdegårdstuenGunnar H. ØdegårdstuenGunnar H. Ødegårdstuen    
 Pastor                   Pastor 

 


