
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
liten profet med liten innflytelse, men fordi  

 

UTSENDT AV GUD 
«En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var 

Johannes.» (Johs 1:6) 

 
 «Utsendt av Gud». Slik introduserer evangelisten Johannes, døperen, når han trer 

inn i sitt offentlige virke. Han kom ikke selvoppnevnt eller selvutsendt, men en 

som var - utsendt fra Gud, hvor hans tjeneste og budskapet var: «Han kom til 

vitnesbyrd for å vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han 

var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.» (v 6-7 Og om sin egen tjeneste sa 

han: «Jeg er røsten av en som roper i ødemarken: Gjør Herrens vei rett, som 

profeten Jesajas har sagt.» (v23)  

«Jeg er en røst av en som roper» En røst er ikke så mye, men den er 

nødvendig. For når noen taler er det røsten en først oppfatter. Så kommer ordene 

som blir sagt, og da er det de en blir opptatt av, og ikke røsten. Og denne røsten 

hadde en utilslørt forkynnelse. Han talte om øksen som alt ligger ved roten av 

trærne, om å bære frukt som er omvendelsens frukter, og at det ikke var nok å ha 

Abraham til far. Det avgjørende var: «Omvend dere for himlenes rike er 

kommet nær» (3:2) Og det medførte vekkelse, og en bevegelse i folket. De kom i 

store mengder, bekjente sine synder, og ble døpt. « 

«Han skal vokse, jeg skal avta.» Det som preget Johannes, var hans 

ydmyke innstilling. Jesus, som han var forløperen for, var så mye større, at han var 

ikke verdig å løse Hans skoreim. (1:27) Han var i seg selv ingenting, for Jesus, 

som han representerte, var alt.  Men for Jesus var han stor. «Noen større en 

døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner.» (Matt 

11:11) 

Han etterlot seg et sterkt Kristusvitnesbyrd. Dette møter oss i ordene: 

«Se, der Guds lam som bærer verdens synd.» (Johs 1:29) Det var Ham alle 

offer i GT pekte fram imot. Jesus var det Guds lam som på den måten skulle bære 

eller bortta verdens synd. Påskelammet gjaldt hvert hus i Israel. Nå kom et lam, 

som gjaldt hele verden, Jesus, Guds Sønn. Han ble sendt til jorden ned, for å gi sitt 

liv til soning for hele verden, så for at hver den som tror på Ham skal bli frelst. 

Utsendt fra Gud! Ikke alle har talt eller taler med oppdrag fra Gud. 

Mange er selvutsendte og selvoppnevnte. De taler ikke med oppdrag fra Gud. 

Profeten Jeremias beskriver slike. (23:16 ff) De fyller sine tilhørere med tomme 

innbilninger, bærer fram sitt eget hjertes syner. Det er ikke ord fra Herren. De 

forkynte fred, og lykke på falskt grunnlag. Og det skjedde for de at de ikke hadde 

stått i Herrens fortrolige råd, slik at de så og hørte Herrens ord.  Gud hadde derfor 

ikke sendt dem. Likevel virker de. Gud hadde ikke talt til dem. Likevel forkynte 

de. De opptrådte som selvutsendte og selvoppnevnte profeter. Derfor var det ikke 

Guds ord folket fikk høre, men løgn i Guds navn. 

Utsendt fra Gud – eller selvutsendt? Her må hver en forkynner prøve seg 

selv. Og menighetens oppgave er fortsatt å be: «La ditt ord forkynnes klart og rent 

– Gi din kirke rettskafne tjenere som både lærer vel og lever vel. – Driv arbeidere 

ut i din høst.» Med arbeidere utsendt fra Gud vil vekkelse og omvendelse skje 

fortsatt, og Guds kirke bygges sant og rett! 

Gunnar Helge Ødegårdstuen 

 

TAKK!   
Kjære menigheter i Balsfjord, Tromsø og Kautokeino! Kjære 

biskop. Kjære prestekollegier og de mange frivillige medarbeidere! 

Når jeg nå slutter i fast tjeneste som pastor etter ti år ønsker jeg å få si 

en hjertelig og varm takk for felleskapet, som jeg har fått være en del 

av. Takk for det den enkelte av dere har gitt meg til oppmuntring og 
støtte. Av og til har jeg nok kjent tilkortkommenhet når dyptpløyende 

teologi ble drøftet, og det var vanskelig å følge med. Men jeg har 
«overlevd», og jeg håper at jeg ut fra mitt ståsted og erfaring, har fått 

bidra noe til beste for dere alle.  

Men først og sist går takken til Kirkens Herre, i det jeg gjør apostelens 
sine ord til mine: «Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus 

Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro, i det han satte meg til 

tjenesten.» (1 Tim 1:12) Det på grunn av Ham jeg har fått stå i denne 
rike tjenesten. Det er ikke meg å takke. Jeg har bare gjort det jeg var 

skyldig til å gjøre ut fra kallet og ordinasjonen. 

 

Biskop Thor Henrik With overrekker gave til pastor Gunnar Helge Ødegårdstuen 

ved markeringen for, at Ødegårdstuen nå er sluttet i fast stilling - Foto privat 
 

Så vil jeg få si en hjertelig takke for en fin markering ved slutten av 
gudstjenesten 9. okt., med taler og gaver som ble gitt til min kone og 

meg.   

Til slutt vil jeg få hilse dere alle med et ord fra Åpb. 22:7, hvor 
menighetens Herre sier: «Se jeg kommer snart! Salig er den som tar 

vare på de profetiske ord i denne bok.»  - Ta vare på Guds ord, for 

Jesus kommer snart og det blir det avgjørende for «hvem skal gå inn og 
hvem skal ut stå?» på dommens dag. – Derfor: Ta vare på Guds ord for 

deres egen del som forsamling, så dere kan være grunnfestet og rotfestet 
og alltid rike i Herrens gjerning. – Ta vare på Guds ord for verden sin 

del. Bare ved Ordet og en rett forkynnelse kan den bli frelst. – Ta vare 

på Guds ord for din personlige del, for ved det blir du bevart i en sann 
tro til det evige liv! –  

Guds nåde og fred være med dere alle! 

Gunnar Helge Ødegårdstuen 

 

B – økonomi 
Returadresse: 

Lys og Salt 

Co. A. Hunnes 

6144 SYLTE 

 

 

 

 

 

November 2016 
 

Balsfjord valgmenighet 
Nov.  6. Allehelgens søndag  – Storsteinnes kapell v/ EAHO  

Des.  4. 2. s. i advent – Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 
 

Den Lutherske kirke i Kautokeino 
Nov. 27. 11. 1. s. i advent – Gudstj. v/ LJH 
 

Timoteusmessene i Trondheim 
 (Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16, vanligvis kl 17.00) 

Nov. 13. 26. s. i treenighetstiden – Høymesse v/ TA 

 27. 1. s. i adventstiden – Høymesse v/ TA 
 

Timoteusmessene i Drammen  
(Stasjonsgata 4, Drammenn kl 17.00) 

Nov.   6. Allehelgensdag – Høymesse. v/ THW 

 20. Domssøndag – Høymesse. v/ THW 

Des.   4. 2. s. i adventstiden – Høymesse. v/ THW 
 

Tromsø valgmenighet 
(Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96) 

Nov. 13. 25. s. e. trefoldighet – Gudstj. v/ EAHO 

 27. 1. s. i advent – Gudstj. v/ EAHO 

       ‘Onsdagsskolen’ medvirker med sang. 
 

Forklaringer: EAHO = Erik AH Okkels, LJH = Leif Johan Halsos 

TA= Torgeir Agøy og THW = Thor Henrik With. 

  

 

 

 

 

 

 

ONSDAGSSKOLEN i Tromsø,  
Heimly barnehage, kl 17.30. –  

Følgende datoer:  

23. nov. og sesonavslutning 7. desember 

Mere info fås av Karete Samuelsen - tlf. 918 84 306 

 

Til  kalenderen 



 

 
 

Fra Stiftsmøtet 2016 i Tromsø 
På DelsiNs Stiftsmøte i Tromsø lørdag ble Timoteus gudstjenestefellesskap i 

Drammen opptatt som ny menighet i Stiftet. Umiddelbart etter beslutningen ble 

den inviterte representanten for den nye menigheten, Marianne Leine With, 

innvilget alminnelig møterett i Stiftsmøtet. 

Til Stiftsmøtet møtte ellers åtte delegater fra fire menigheter, sammen med de tre 

prestene og biskopen, som møter fast. 

I tillegg til vanlige «årsmøtesaker» ble det også i forbindelse med Stiftsmøtet holdt 

valg av representanter og varamenn til henholdsvis Stiftsråd og Konsistorium. 

Etter valget lørdag består Stiftsrådet av Jonas Andersen, Tromsø (leke), Richard 

Skollevoll, Tromsø (leke), Torgeir Agøy, Trondheim (prester), Erik A. H. Okkels, 

Tromsø (prester) og Thor Henrik With, Hyggen (biskop). Som vara: Mathis 

Mathisen Sara, Kautokeino (varamann, leke) og Aud Amalie Agøy, Trondheim 

(varamann, leke), Gunnar Helge Ødegårdstuen, Tromsø (varamann, prester).  

Konsitoriet består nå av: Bjørn Langgård, Tromsø (leke), Knut Haugstad, 

Balsfjord (leke), Torgeir Agøy, Trondheim (prester), Erik A. H. Okkels, Tromsø 

(prester), Thor Henrik With, Hyggen (biskop). Varerepresentanter: Thor Berg, 

Drammen (leke), Geir Holmstad, Balsfjord (leke). 

Prost Bengt Birgersson fra Misjonsprovinsen i Sverige bar frem en hilsen fra 

DelsiN’s svenske søsterstift. Formann Jon Ehlers i Den engelsk evangelisk-

lutherske kirke sendte også en hilsen til Stiftsmøtet og uttrykte ønske om nærmere 

forbindelse mellom den engelske og norske kirken. 

 

 
Fire av deltakerne på Stiftsmøtet 2016: fra venstre: Eirik Samuelsen, Tromsø; Mathis 

Mathisen Sara, Kautokeino; Torgeir Agøy, prest; Aud Amalie Agøy, Trondheim. Foto -THW 

 

 
 

 

 

 

Tre magre år 
Stiftet (DelsiN) har nettopp hatt sitt årlige Stiftsmøte, som blant annet legger 

budsjettet for Stiftet. Slik det ser ut er Stiftet nå midt i de tre magre år, som vil 

gjøre betydelig innhugg i den oppsparte kapitalen. 

Stiftet har tidligere basert seg på svært mye ulønnet arbeid, hvilket en kirke uansett 

må gjøre. Men grunnet økt aktivitet og noe vekst, trenger Stiftet også lønnsmidler 

til enkelte av prestene. Det er lønnsmidlene som utgjør de største utgiftene i Stiftet. 

De tre magre årene er 2015, 2016 og 2017. Stiftsmøtet har vurdert det slik at vi 

står ovenfor en svært avgjørende tid, både for DelsiN og for konfesjonell 

(bekjennelsestro) kristendom i Norge. Under forhandlingene har noen derfor løftet 

frem at det er nå vi må våge å satse om man skal ha livets rett som kirke. 

 Hovedtallene for budsjettene er som følger: 

BUDSJETT 2015 2016 2017 

Inntekter Kr. 569 000,- Kr. 615 000,- Kr. 594 000,- 

Utgifter Kr. 766 000,- Kr. 797 000,- Kr. 764 000,- 

Resultat Kr. - 197 000,- Kr. – 182 000,- Kr. – 170 000,- 

*Tallene er avrundet for oversiktens skyld. 

 

Regnskapstallene er likevel ikke helt som budsjettene. For regnskapsåret 2015 

hadde DelsiN ekstraordinære inntekter på rundt kr. 100 000,- og ekstraordinære 

innsparinger på lønnsutgiftene på nærmere kr. 180 000,-. Foruten disse postene 

følger regnskapet det oppsatte budsjettet. Dette gjorde at Stiftet i 2015 fikk et reelt 

overskudd på kr. 75 000,- og tilførte en pen sum til egenkapitalen som ved 

utgangen av året var på rundt kr. 585 000,-. Det registreres likevel at uten de 

ekstraordinære postene ville Stiftet driftet med rundt kr. 200 000 i minus slik som 

budsjettert. 

Foreløpige regnskapstall for 2016 ved utgangen av tredje kvartal danner 

grunnlaget for en prognose som viser en inntektssvikt på 23 % i forhold til 

budsjettet, som i realiteten betyr at gaveinntektene ligger helt stabilt eller går noe 

ned. Samtidig har utgiftene også gått ned med 23 %, slik at prognosen tilsier et 

underskudd som budsjettert. Ved utgangen av 2016 regner en med å ha spist opp 

rundt kr. 185 000,- av egenkapitalen, og vil ha kr. 400 000,- på konto ved 

inngangen av 2017. Stiftsrådet anser en buffer på egenkapitalen på kr. 400 000,- å 

være fornuftig. 

I budsjettet for 2017 har Stiftsmøtet like fullt vedtatt å spise ytterligere av 

kapitalen med kr. 170 000,-. Dels grunnet usikkerhet i deler av de fem 

menighetenes økonomiske framtidsutsikter har man ikke våget å budsjettere med 

økning i gaveinntektene for 2017, selv om en ser det som helt nødvendig at 

gaveinntektene må begynne å peke oppover igjen for å kunne holde aktiveten oppe 

også etter 2017. En ønsketenkning for Stiftet vil være om inntektene øker så mye 

at aktiviteten holdes på dagens nivå eller økes, samt at bufferen på kr. 400 000,- 

kan beholdes. At Stiftsmøtet ikke vil redusere aktiviteten skyldes særlig 

forespørsler om enda noen mulige nyetableringer i nær fremtid.    

Hva er nødvendig? 
Nå går det mot vintersesong, og flere må kjøpe nye dekk til bilen. Fire dekk koster 

fort minst kr. 4 000,-. De fleste av oss betaler dette uten å tenke oss så veldig mye 

om, da vi vet det er nødvendig for å kunne kjøre trygt på veien. Vi lever i en tid 

hvor mange mener det er nødvendig med en kirke der en får trygg forkynnelse. Og 

dette vet vi, at skal vi ha dette må vi som ønsker dette dekke det fullt ut av vår 

egen lomme. Men å gi kr. 4 000,- til kirken sitter langt inne hos de fleste av oss. 

Eller har du tenkt på hvor mye du må spare for å kunne etablere eller øke din 

givertjeneste med kr. 250,- i måneden? Det tilsvarer et lite mobilabonnement, en 

halv tank drivstoff, en pizza på Yonas eller Peppes, seks kjøpbrød eller 15 pakker 

melk. 

Tenk hvis 30 ektepar etablerte eller økte sin månedlige givertjeneste med kr. 250,- 

i måneden, samt at 10 ektepar gav en større pengegave på kr. 4 000,-. Det tilsvarer 

kr. 130 000,- i økte årlige inntekter. Mer skal det altså ikke til for at økonomien 

begynner å nærme seg helt i balanse! Og ingen av beløpene er selvfølgelig tenkt 

som øvre grense, om noen fikk lyst å gi mer. 

Tre eller sju magre år 
Både dine gaver direkte til en av de fem menighetene eller til Stiftskontoen 

1503.57.31706 vil bidra til å bedre Stiftets økonomi. Hver menighetene har 

selvstendig økonomi og bidrar etter evne til Stiftskontoen. 

Stiftet håper at disse tre årene forblir våre tre magre år, og at vi ikke står foran sju 

magre år, slik Josef forkynte for faraoen i Egypt om at de hadde foran seg (1 Mos 

41). Et slikt scenario vil uten tvil føre til betydelig reduksjon i aktiviteten. Men 

Stiftsmøtet har tro på at økonomien igjen vil ta seg opp, slik den stort sett har gjort 

hvert år frem til 2015. 

Richard Skollevoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ansv. red.: Biskop Thor Henrik With 

Redaktør: Erik A. H. Okkels 

 

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 

¤ Nettsted: www.delsin.no 

Ansv. red. Biskop Thor Henrik 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 (vikartjeneste) – tlf. 915 10 821 

Den Lutherske kirke i Kautokeino – (1996) 
Prest og styreleder: Erik AH Okkels - tlf. 918 44 354 
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 

Timoteusmessene i Drammen –  (2015) 
Kontakt / prest: Thor Henrik With - tlf. 911 72 188 

Tromsø Valgmenighet – (2003) 
Formann: Pål Are Andersen - tlf. 997 94 031 
Preste: Erik AH Okkels - tlf: 918 44 354  
 Gunnar Helge Ødegårdstuen (vikartjeneste) – 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 
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