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Samisk/norsk kirkehelg  2014 

 

Bildet er fra Kirkehelgen i 2013. i Sekkemo kirkestue. Fra venstre: Erik AH 

Okkels. Mathis Mathisen Sara. Thor Henrik With. 

 

Temaet for stevnet er: 

Mann - kvinne og frelsen. 
Tidspunktet er: 

 18.-20. juli i Kirkestua, Sekkemo 

  

Det kommer mere om program og talere senere. Både i Lys og Salt 

og på hjemmesiden. Men - noter allerede nå i kalenderen tid og 

sted.   

 

Dette er et sentralt bibelsk tema som i vår tid blir revet i 

filler, misforstått og latterliggjort. La oss komme 

sammen og beundre dette smykket i vår tro. 

 

B – økonomi 
 

Returadresse: 

Lys og Salt 

Co. A. Hunnes 

6144 SYLTE 
 

GUDSTJENESTER FEBRUAR / MARS 2014 
Det evangelisk-lutherske stift i Norge 

Balsfjord valgmenighet 
Februar:  16. Såmannsøndag – Storsteinnes kapell. v/ GHØ 

Mars:        9. 1. s. i faste – Nordkjosbotn kirke v/EAHO 

      30. Midtfaste s. – Nordkjosbotn kirke v/GHØ 
 

Den lutherske kirke i Kautokeino 
 Februar:   9. Vingårdss. Lohkan kl. 17.00 v/Norges Samemisjon 

      16. Såmannss. Skriftemål og nattverd v/EAHO 

      20. Lohkan kl 17.00 v/Norges Samemisjon. Obs torsdag 

Mars:     16. 2. s. i faste. Skriftemål og nattverd  v/EAHO 

      23. 3. s. i faste. Gudstjeneste  v/SG 
  

Timotheusmessene i Trondheim 
(Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16) 
Februar:    9. 6. s. I åpenbaringstiden Gudstj. v/TA. Preken EAHO 

         23. Kristi forklarelsesdag. Gudstjeneste v/TA 

Mars:       9. 1. s. i faste. Gudstjeneste  v/TA 

      23. Maria budskapsdag. Gudstjeneste  v/TA 
     

Tromsø valgmenighet 
(Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96) 

Februar.    9. Vingårdss. Gudstjeneste v/GHØ 

      23. Kristi forklarelsess. Gudstjeneste v/EAHO 

Mars:          2. Fastelavensøndag. Gudstjeneste v/EAHO 

      23. 3. s. i faste. Gudstjeneste v/GHØ 

 

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

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

 

ANDRE ARRANGEMENT:  

Onsdagsskolen (Heimly barnehage, Håpet) 

Februar onsdagene 12. og 26. Mars onsdagene 12. og  26.  

Velkommen til samværene! 
 

 

 

 

 

 

Rettferdighetens drakt og den nye vin. 
 

Jesu ord i Mark.2,21-22 handler om gammelt og nytt som ikke 

kan brukes om hverandre. 
 

Gammelt og nytt tøy kan ikke sys sammen til ett plagg. Det nye 

tøyet vil krympe, og riften bli verre. 

Det gamle tøyet er den gamle pakt: rettferdighet og evig liv ved å 

holde hele Guds lov; lønn etter egen innsats og fortjeneste. 

Det nye tøyet er den nye pakt: rettferdighet for Gud ved å ta sin 

tilflukt til Jesu frelsesverk; at jeg blir tilregnet hans rettferdighet 

og vinner det evige liv av bare nåde – helt ufortjent – ved troen på 

ham og hans evangelium. 
 

Den gamle og den nye pakt kan ikke kombineres som frelsesvei. 

Vi kan ikke bli rettferdige for Gud ved å tro på Jesus og alt det 

han gjorde for oss, hvis vi samtidig støtter oss til våre egne 

prestasjoner og vår egen rettskaffenhet, om så bare en liten 

prosent. Da gagner Kristus oss ingenting. Da er vi skilt fra Kristus 

og falt ut av nåden. (Gal.5,4) 
 

Dette er et meget sentralt tema i Det nye Testamente, men Paulus 

viser også at det er et sentralt tema i GT. For løftet til Abraham 

ble gitt 430 år før loven. (Gal.3,17-18) Og Abraham ble frelst ved 

tro, ikke av gjerninger. (Rom.4,3) 

At det er et sentralt tema, svarer også til at det er et sentralt 

dilemma for oss. Det er den trange port og den smale vei – det er 

nåløyet vi må igjennom. 
 

Vi har en iboende rettferdighetssans, som sier at vi må fortjene 

vår lønn. Og vi har en iboende stolthet, som har så vanskelig for å 

innrømme at vår synd og udugelighet er komplett. 

Her har budene og Guds lov sitt virkefelt: Å lære oss at Gud er 

hellig, og at vi også skal være hellige, men at vi så langt ifra 

hverken vil eller makter det. Ved lovens bud kommer syndens 

erkjennelse, og vi må lukke vår munn i skyldighet og skam. 
 

Gud er ikke fornøyd med noen av oss: 

-Ikke med den som henviser til sin fødsel og menneskerett, og 

som mener at Gud godtar meg som den jeg er, utfra min verdi 

som menneske. 

-Ikke med den som mener at man har levd som en god 

samfunnsborger, og i sammenligning med andre synes at man 

kommer ganske godt ut. 

-Ikke med den som ser at Guds bud er gode, og legger all sin iver 

på å følge dem, og oppøver sin samvittighet på hans hellige lov. 

 

Mer på s. 3. 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, i 

januar 2014. 
 

Driftskontoen: 

Den 03. januar  stod det kr 1.403,29.    på bankkontoen. 
 I perioden fikk vi inn  kr. 3.950,00 i gaver-  
  

Utgifter i perioden:: 
Porto Lys og salt Kr. 1.800 
Til lønnsfond: Kr. 3.000 
Sum: Kr. 4.800 
 

Den 05.02.2014 står det kr. 553,29 på brukskontoen.  Takk! 
 

Fordi det for tiden ikke er forbindelse mellom nettbanken og 
skriveren  får vi ikke skrive ut gavebilagene, slik at takk for 
gavene som dere har gitt i januar vil komme sammen med 
takken for det dere gir i februar. Altså i neste nummer. 

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

(Matt 5:13-14) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Meldingsblad for Det evangelisk-lutherske stift 

i Norge. Februar 2014. 9. årgang 



Ordførere, reservasjonsrett og eldrebølgen 

 

Det ropes opp mot at legene skal få tilbake den reservasjonsretten 

de i praksis hadde for bare noen få år siden. Kommunestyrer og 

ordførere haster med å ta innersvingen på regjeringens forslag. 

Men kanskje er hastverk også lastverk? 

Hvorfor ikke sette seg ned og reflektere litt? 

Hvordan står det til i landets kommuner? Er vi rustet for framtida? 

Har vi mange nok hender til å møte den såkalte eldrebølgen? 

Siden loven om fri abort ble innført på 70-tallet, så har vi nektet en 

halv million nordmenn å bli født her i landet. Halvparten av dem 

ville vært i yrkesaktiv alder nå. Vi er blitt fattigere på verdier, og 

fattigere på ressurser. Kan vi virkelig forsvare denne kjensgjerning 

med å si, at alle disse menneskene og deres foreldre ville fått det så 

ille dersom barna hadde blitt født, slik at det var nødvendig å ta 

dem bort? Det er i tilfelle en stryk-karakter for vårt samfunn og 

våre verdier. 
 

Kronargumentet mot å gi legene 

reservasjonsretten tilbake, er hensynet til 

pasienten. Og denne pasienten blir definert 

som kvinnen. 

Men er det ikke en pasient til? Det enda 

usynlige og tause lille barn? Hvor taust det 

er, også i denne debatten. Hvor få som taler 

dets sak. 

Selv om norsk lov har legalisert fri abort, så 

kan likevel ikke det norske Storting oppheve 

fosterets menneskeverd. Skaperen har gitt 

det sin verdi. Et menneske er et menneske, 

fra unnfangelse til død, og alle er like mye verdt. Det er logisk og 

det er sant. 
 

Under min avtjening av førstegangstjenesten på Lahaugmoen, 

Sanitetens høyborg, var en av legene på «med.off.kurset» litt eldre  

enn de andre. Han var opprinnelig pasifist og militærnekter. Men i 

løpet av legepraksisen hadde han utført abort, hvorpå han etterhvert 

kom fram til, at han ikke lenger kunne kalle seg pasifist. For han 

hadde tatt liv. Ergo tok han ærlig nok konsekvensen, og meldte seg 

til militærtjeneste. Han var fremdeles tilhenger av abort, men kunne 

ikke lenger kalle seg pasifist. 

Ønsker vi et samfunn, der tenkende mennesker som skjønner at det 

står om liv, ikke skal kunne forholde seg til sin samvittighet, uten å 

miste jobben? Og i særdeleshet leger, som fra eldgammel tid har 

skjønt at deres oppgave var å berge liv, og ikke medvirke til abort 

eller eutanasi, jfr den hippokratiske legeeden. 

Har virkelig den totalitære ideologien fått så godt fotfeste i de 

borgerlige partiene også? 

 

Og noe veldig viktig til slutt: Hvorfor er det så om 

å gjøre for oss å forsvare det gale vi har gjort her i 

livet? Det finnes jo en enda bedre vei til frihet og 

fred. Sannhetens og tilgivelsens vei. Den fører helt 

fram. Det sørger Jesus for. 
 

Sverre Gundersen, diakon Finnsnes 

 Kirkens glemte skatter – Tiende 
 

Av Niclas Olsson, prest i Kvillebäckens församling, S:t Gabriels 

kapell Del 2. Første del i jan.2014. 

 

Gjennom Kirkens historie har tienden som økonomiske modell blitt 

mye brukt, selv om graden av frivillighet har variert. Slik har det 

også vært blant forskjellige frikirker – som lenge har levd i en 

situasjon som ligner på vår. De har ofte praktisert noe som kalles 

offergang. Dansende har de kommet til kirken for å gi sitt offer. 

Historisk har vi noe lignende i offertoriet, som innleder 

nattverdfeiringen. Slik har det vært siden urkirken. Opprinnelig var 

det da man tok opp ofrene i menigheten, vanligvis i form av mat. 

Blant annet bar folk fram flere brød, og av disse valgte presten et 

som ble brukt i Herrens nattverd. Dette ble gjort med stor glede. Av 

kornet og druene vi har fått fra Gud, har menneskene bakt brød og 

laget vin, og så gir vi det tilbake til Herren. Han tar imot det og lar 

det bli til hans legeme og blod for at vi skal spise og drikke det til 

syndenes forlatelse. Først får vi takke for at han forsørger oss med 

jordisk mat, og siden får vi takke for at han gir oss himmelsk mat – 

en dobbel takknemlighet! Hvordan kan vi la være å glede oss over 

dette? Men når vi erstatter dette med penger, er det som om vi taper 

noe. Grunnlaget for givergleden finnes i Kristi nåde, han som ga 

seg selv for vår skyld, og med visshet om at vi bare gir tilbake til 

ham noe som han har gitt oss fra begynnelsen. Ulysten kommer av 

at vi innbiller oss at det er våre penger fra begynnelsen.  

 

I dag er det i mange sammenhenger et stort behov for penger, og 

trolig har vi alle formål som vi har en lidenskap for. Vi fristes til å 

tenke kortsiktig, slik at vi gir litt til alle. Faren blir da at hvis 

forsamlingen lider mangel, da vil den til slutt ikke kunne oppfylle 

sitt oppdrag. Alle disse sammenhenger er liksom menigheten, 

avhengig av gaver. Men hvis menigheten opphører, så opphører 

også gavene. Samtidig kan man snu på det. Om menigheten vokser 

og flere oppdager den utrolige nåde som øses over oss i Jesus 

Kristus, jo større blir skaren som gjerne vil gi til "all god gjerning" 

(2Kor 9:8). En kristen kan ikke leve uten menigheten, av den enkle 

grunn at det er der Kristus har lovet å være. Der Kristus er, der er 

stedet hvor troen fødes og næres. I hans nærhet vokser troen og 

gleden, og dette er en forutsetning for alt annet. En blomst er 

vakker å sette i en vase, men ganske snart visner den fordi den ikke 

finner næring fra roten. Alle disse gode sammenhenger behøver 

forsamlinger hvor Guds folk får høre evangeliet, får leve i og av 

Guds forlatelse i Jesus Kristus. Mangler dette, mangler også en 

fremtid. De kan aldri være annet enn grener på det treet som er 

Kirken. 

Allt jag någonsin hållit fast vid har jag förlorat, men allt vad jag 

lagt i Guds händer har jag kvar. 

– Martin Luther 

 

Rettferdighetens drakt og den nye vin 
Fortsettelse av andakten på baksiden. 
 

Vår egen verdi og våre egne prestasjoner gir oss ingen gunst hos Gud. 

Men for hans kjærlige hjertes skyld, for hans egen godhets skyld, har han 

elsket oss og forbarmet seg over oss, ved å gi oss hele sin Sønns 

rettferdighet av bare nåde – og sammen med hans rettferdighet også hele 

hans himmelske og evige arv. Vi får være født på ny til et nytt menneske, 

og til barnekår og fortrolig samfunn med Faderen og Sønnen. 

 

Det nye menneske har et nytt sinn, en annen ånd, som er så helt 

annerledes enn vårt naturlige menneske. Vi har begge disse naturer i oss, 

og det er så lett for oss å blande disse to røster og lyster i vårt hjerte, og ta 

feil. Vi kan komme i skade for å hellige det kjødelige i oss, eller ringeakte 

og kvele det Gudfødte i oss. Så likesom Skriften lærer oss at vi ikke kan 

kombinere tro og gjerninger til vår rettferdiggjørelse, lærer den oss også 

at den sanne helliggjørelse ikke er en forbedring av vårt gamle kjød. Men 

vi er født til å vandre i Guds Ånd. Så vil Ånden virke frukter etter Kristi 

lov, en forunderlig lov, som vi bl.a. møter i Gal.5,22 og 6,2. 

 

Sverre Gundersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik With 

Redaksjon: Erik AH Okkels og Sverre Gundersen.  

DET EVANGELISK LUTHERSKE STIFT I NORGE (DelsiN) 

Organisert 20. april 2013 

*Biskop:  

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

emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik 

Forretningsfører:  

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

Prosjektkonto – lønn 0539 54 08196 

*Prester:  

Erik AH Okkels, Tlf 918 44 354, E-pst: erik_okkels@hotmail.com  

Prest i Balsfjord/Tromsø 

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

Prest i Balsfjord/Tromsø 

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.      

*Meldingsblad: LYS og SALT- Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik 

With. Redaksjon: Erik AH Okkels, Sverre Gundersen 

*Internett: www.valgmenighet.no  Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik 

With. Redaktører: Richard Skollevoll, Erik AH Okkels 
 

*Balsfjord valgmenighet: 1983 
Formann Geir Halvard 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 Kto: 4901 10 37762 

E-post: arksbals@hotmail.com 

*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-pst: aud.agoy@hotmail.com 

* Tromsø Valgmenighet: 2003 

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

paaand2@online.no Kasserer: Tove Hanssen, Tlf 77 67 33 13   E-post: 

tohanss@live.no. 
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