
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Steinene skal rope! 
 

- Luk 19,40: Jeg sier dere: Om disse tier, så skal steinene rope! 
Menneskemengden nærmer seg Jerusalem, og de har lagt ut sine 
egne klær på veien. På denne løper er det Jesus kommer ridende 
inn i den hellige stad, og han kommer på en eselfole. Inntoget var 
ytre sett ikke verdig en konge. Ridedyret var en eselfole og ingen 
hest, og på veien lå vanlige fattigfolks kapper, og de rike og 
mektige i byen deltok ikke i opptoget. Men i Guds øyne ser det 
annerledes ut, for det var Guds eget inntog i sin egen by. Men var 
inntoget verdig verdens frelser? Ja, på alle måter. Og det ser vi av 
Jesu ord, da han sier at om disse disiplene lukker sin munn, så vil 
steinene rope i deres sted. 
 

Rent ytre sett ser inntoget smått ut, men det er altså av så stor 
betydning at Gud vil befale steinene å rope om det settes en 
stopper for det som her skjer. Og da må vi spørre oss hva det er 
som gjør at Gud syns dette inntoget er så viktig? Det er åpenbart 
ikke at det ytre sett ser stort og mektig ut. Gud ser heller ikke til 
det ytre, slik menneske gjør (1 Sam 16,7). Gud ser til hjertet, og 
det som kommer fra hjertet. Derfor er det disiplenes og folkets 
bekjennelse som kommer i Guds fokus, og som gir hele inntoget 
dets store åndelige verdi. De ropte: «Velsignet være kongen som 
kommer i Herrens navn! Fred i himmelen, og ære i det høyeste.» 
(Luk 19,38). Her er det ikke snakk om en konge i romernes navn, 
eller egypternes navn, men den kongen som kommer fra Gud 
(Herren) og har rett til å bære Guds vimpel og merke, og dermed 
har alle rettigheter fra Gud. Denne konge er Messias, Guds 
salvede, og det er profetert om Hans komme i 
gammeltestamentlig tid (Sak 9,9 jf. Jes 52,7). Han er den som 
skal frelse menneskene fra deres synder (Matt 1,21; Luk 2,29-32). 
Men det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre 
det sterke til skamme (1 Kor 2,27). Det er ikke det ytre som betyr 
noe for Gud, men han ser til folkets bekjennelse, selv om det er 
en bekjennelse i svakhetens tegn. 
 
Men da Jesus kommer nær byen Jerusalem, så gråt han over den 
(Luk 19,41). For byen ligger der taus, og vet ikke å ta imot sin 
Herre og frelser med jubelrop. Den vet ikke hva som kan gi den 
fred med Gud og håp om et evig liv. Hans hjerte vender seg i 
ham, og han gråter over at de forspiller sitt evige liv. Inntoget 
fortsetter inn mot Jerusalem og tempelet, og til fariseernes glede 
så de at folket trakk seg bort. I tempelet ble han omringet av 
blinde og halte. Og selv om disiplene og folket ikke lenger hadde 
mot til å hylle Jesus, så hørtes fortsatt lovprisningen. Ikke av 
steiner, men av små barn (Matt 21,14-16).  Fortsettes side 4 

”Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal 
hans navn skyte friske skudd. De skal velsigne seg ved ham, og 
alle hedninger skal prise ham salig.” Salme 72,17 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Vi får besøk fra Kenya av biskop 
Walter Obare! 

I mars kommer biskop Walter Obare, preses for Den ev. lutherske 
kirken i Kenya, på besøk til Tromsø, i forbindelse med at han skal 
delta i bispevielsen 
av biskop Arne 
Olssons etterfølger, 
Ronald Gustavsson, 
som preses i 
Missionsprovinsen 
og av en biskop i 
Finland, som 
hermed blir et 
selvstendig 
bispedømme. 
Mer om biskop 
Walter Obares 
besøk i neste 
nummer av Lys & 
Salt.  EAHO 

B – post 
Returadresse: 
Lys og Salt 
Co. A. Hunnes 
6144 SYLTE 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i Kautokeino, 

Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø og 

Støttegruppa – januar og februar 2010. 

 

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. 
Støttegruppa omorganiseres, midlertidig administreres den av Asbjørn 
Hunnes, 6144 Sylte. ℡ 70 02 21 40 – 997 10 446 E-post: asbhu@tussa.com 

Internett: www.bedehus.net 
 

Gudstjenester i februar og mars 2010: 
 
BALSFJORD VALGMENIGHET – KL.11.00:  
Februar 24. Kl. 19.00: Kveldsbibelskole 
Mars  07. Nordkjosbotn kirke v/ GHØ 
  10. Kl. 19.00: Kveldsbibelskole 
DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO – KL. 11.00:  
Februar 28. Gudstjeneste v EAHO 
Mars  14. Gudstjeneste v /SG 
TROMSØ VALGMENIGHET – KL 11.00 : 
(Forsamlingshuset, Vestregt 24) 
Februar 17. Kl. 19.00: Fastegudstj. vEAHO 
  28, Gudstjeneste v/ GHØ 
Mars  03. KL. 19.00: Fastegudstj. v/ GHØ 
  14. Gudstjeneste v/ EAHO og GHØ  
Forklaring: 
EAHO = Erik AH Okkels 
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen 
HEN = Hans Erik Nissen 
SG = Sverre Gundersen 
 
Gudstjenester i Tromsø i fastetiden 
I Tromsø valgmenighet blir det lagt opp til fastegudstjenester. 
Datoene for disse er: Onsdagene17. februar (Askeonsdag), 
03. mars og 17. mars. Kl 19.00 
 

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTER OG MØTER! 
BE FOR SAMVÆRENE! 
 

 

Biskop Walter 
Obare hilser på 
Børre Knudsen 
etter bispevielsen 
av Arne Olsson.   
Foto EAHO 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Kjære støttegruppe: Takk for gavene! 
Det er ikke uvanlig at desember er en god gavemåned. Det er 
heller ikke uvanlig at det kommer gaver når ”kassa er tom”, men 
det er uvanlig at vi får over det tredobbelte av en vanlig 
månedsgave. 
Vi skal være forsiktige med å trekke raske slutninger, men det er 
fristende å tro at dette langt på vei skyldes det orienteringsbrevet 
dere fikk i begynnelsen av desember, og at dette kan forstås som 
en tilslutning til den reorganiseringen av støttegruppa og til de 
oppgavene vi ser foran oss. 
Fortsetter gavene å komme vil jeg sette overskuddet på 
”reservefondet” slik at vi har en god startkapital til dem som skal 
starte arbeidet med oppbyggingen av presteutdanning som bygger 
på en ufeilbarlig Bibel og med oppbyggingen av et 
sjelesorgarbeid for dem som kommer i en bekjennelsessituasjon 
fordi avstanden mellom norsk lov og kristen etikk blir så stor. 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤    

ET NYTT ÅR! 
 ”Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. 
Hans barmhjertighet har ennå ikke slutt. Den er ny hver 
morgen, din trofasthet er stor.” Klag. 3,22-23 

Med disse bibelord ønskes hver enkelt av Lys og Salt sine 
lesere et godt nytt år! 
 I disse kalde vinterdager ved årets begynnelse har mange 
opplevd strømavbrudd på grunn av stor belastning på 
strømnettet. Men når det gjelder Herrens miskunnhet, hans nåde, 
så fins det ingen avbrudd. På Herrens nåde blir det ikke for står 
belastning. Hver morgen er den ny.  

Slik også for hver ny morgen i det nye året. Derfor er det 
stort og vite for Guds barn: Det er ikke ute med oss. Det burde 
det ha vært når vi ser våre liv i lys av Guds hellige Ord.  

Men Gud elsket verden så han lot Jesus bli født for at han 
skulle bli Frelseren for hver den som tror på Ham. Med Jesus 
kom nåden på en konkret måte inn i verden. Og hver den som 
setter sitt håp til Herren og tar i mot frelsen han får syndernes 
forlatelse. Og da er det ikke ute med oss. For med Kristi 
forsoning får vi all nåde i rikelig mål, for at vi alltid og i alle ting 
kan ha alt det vi trenger til, og ha overflod til all god gjerning. (2 
Kor 9,8) 
 Vi har alle erfaringer av Herrens nåde når vi ser tilbake 
på våre liv, også året 2009. Og det er mye og takke for. 

 Det er en stor nåde at vi ennå et år har fått virke i 
Valgmenighetene her nord. Vi har fått møte nye ansikter på 
gudstjenestene. Mange trofaste medarbeidere og giver står med i 
tjenesten.  Guds Ord og sakrament er blitt forkynt og forvaltet til 
Guds ære og menneskers frelse. Gjennom tjenesten i menighetene 
er det stadig blitt formidlet ny nåde fra Herren Jesus Kristus, som 
alle behøver, og som innebærer frelse her i tiden og i evigheten.  

Vi vil takke Herren vår Gud for at vi får være med i hans 
nåderike og være et redskap slik at andre kan få ta i mot denne 
nåde. La oss i valgmenighetene arbeide fortsatt for at Guds Ord 
blir rett forkynt og sakramentene forvaltet rett. At den enkelte 
kristne stadig må få et større kjennskap til Guds nåde i Jesus 
Kristus, og ved det få troens og bekjennelsens frimodighet, som vi 
alle behøver i denne tid. I denne nåde eier vi seier i Kristi kirkes 
kamp mot ondskapens åndehær som fremtrer så aggressivt i dag. 

”Så kjemp alvorlig treng deg inn Mens nådens dør er 
åpen! Ta korset opp, og kronen vinn med Herrens egne 
våpen.”       ghø 
============================================ 
Steinene skal rope!   (Andakt fra siste side) 
Når den allmektige Gud skulle lovprises i tempelet, så kom det 
fra små barns munn, og aldri har vel lovsangen vært mer på sin 
plass enn akkurat her i Guds hus. 
 

Hva er det vi kan lære av dette? Det er mange bekymringer som 
vil tvinge vår bekjennelse og lovprisning til taushet. Særskilt når 
alles øyne er rettet mot oss og vi føler oss presset. Da trekker vi 
oss tilbake, ja, selv i Guds hus kan vi miste vår frimodighet. Men 
som ubekymrede barn skulle vi glede oss i frelsen, juble i fryd for 
nåden. Og vi skal vite at Gud ikke ser på den ytre fasaden, men 
setter vår ærlige bekjennelse av Jesus som vår frelser høyere enn 
all ytre gudsdyrkelse. La oss da be: Vår himmelske Far, ydmyk 
oss, så vi kan bli som barn, med en uforfalsket tillit og tro til 
Jesus, vår bror og Herre. La våre steinhjerter rope ut til din pris 
og ære! Amen.   Richard Skollevoll 
################################################## 

Til ettertanke 
(Hentet fra bladet LYS, nr. 4 - 2009) 
"De fleste av vår tids teologiske forfattere har ingen lære 
overhodet på grunnlag av Skrift og bekjennelse. De leser knapt 
Bibelen, og slett ikke bekjennelsesskriftene. De leser bare 
hverandres bøker, og koker i det uendelige suppe på "meninger" 
og "oppfatninger", og lager således "professorteologi", som er 
steril og 100 % ubrukelig i kirkelig-kristelig forkynnelse og 
sjelesorg. Av den grunn er det fullstendig bortkastet arbeid for en 
bibeltroende teolog og bla i alle deres skrifter for å destillere ut et 
eller annet poeng som det fra bibeltro synspunkt har noen verdi å 
diskutere. Deres "teologi" består i å snakke om en "kristendom" 
som er uten hjertetro, uten Bibel, uten Gudemennesket, uten 
syndenød, uten omvendelse, uten gjenfødelse, uten sondering 
mellom lov og evangelium, og uten alt som er dyrebart for det 
troende hjerte".      Olav Valen-Senstad, 1953 
 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
desember 2009. 
Driftskontoen: 
1.desember stod det kr. 2 555,24 på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn kr.43.259,50,- i gaver. 
Samlede utgifter i desember og januar, var kr. 23566,00 
Den 31. januar 2010 står det kr. 22.248,74 på 
brukskontoen.  
Av gavene kom kr. 36 255 i desember. Det var fantastisk. 
 

 
Bibeltimer i Balsfjord 

I Balsfjord Valgmenighet er det lagt opp til 6 bibeltimer i vinter og 
våren v/ prestene. 
Datoene er: 24. februar, 10. og 24. mars, 7. og 21. april og 5. mai. 
Klokkeslettet er kl. 19.00. Møtested blir i hjemmene. Første 
samling blir hos Eldbjørg og Knut Haugstad, Storsteinnes. Emner 
er i skrivende stund ikke helt kart. Blir kunngjort etter hvert. 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

BIBELHELGBIBELHELGBIBELHELGBIBELHELG    I TROMSØ I TROMSØ I TROMSØ I TROMSØ     

12. 12. 12. 12. ––––    14. FEBRUAR 201014. FEBRUAR 201014. FEBRUAR 201014. FEBRUAR 2010    
Helgen 12.Helgen 12.Helgen 12.Helgen 12.----14. februar 201014. februar 201014. februar 201014. februar 2010 innbyr Nord-Hålogaland lokallag For 
bibel og bekjennelse (FBB) til Bibelhelg i Kvaløy kirke.Bibelhelg i Kvaløy kirke.Bibelhelg i Kvaløy kirke.Bibelhelg i Kvaløy kirke.    
Bibellærer er Hans Erik NissenHans Erik NissenHans Erik NissenHans Erik Nissen fra Danmark. Han har vært med ved 
tidligere bibelhelger her i Troms. Styret for lokallaget ser fram til en 
ny samling. Vi vet at mange her nord gjør det samme, da en slik helg 
er av stor betydning. 
Opplegget er slik:  
Fredag 12. febr.Fredag 12. febr.Fredag 12. febr.Fredag 12. febr. Kl. 19.00Kl. 19.00Kl. 19.00Kl. 19.00: Bibeltime. Emne: ”Når nåden blir ”Når nåden blir ”Når nåden blir ”Når nåden blir     
    stor”stor”stor”stor” (Årsmøte i lokallaget etter bibeltimen) 
Lørdag 13. febrLørdag 13. febrLørdag 13. febrLørdag 13. febr. Kl. 17.00Kl. 17.00Kl. 17.00Kl. 17.00: Bibeltime. Emne: ”Et liv i kraft””Et liv i kraft””Et liv i kraft””Et liv i kraft”    
  Kaffeservering. Offer til FBB 
 Kl. 19.00Kl. 19.00Kl. 19.00Kl. 19.00: Bibeltime. Emne: ”I Kristi seierstog””I Kristi seierstog””I Kristi seierstog””I Kristi seierstog”    
Søndag 14. febrSøndag 14. febrSøndag 14. febrSøndag 14. febr. Kl. 11.00Kl. 11.00Kl. 11.00Kl. 11.00: Gudstjeneste i Tromsø valgmenighet, 

(Forsamlingshuset, Vestregt 24) v/Hans Erik Nissen og Erik 
AH Okkels. Skrifte og nattverd. Offer. Kirkekaffe. 

 Kl. 18.00Kl. 18.00Kl. 18.00Kl. 18.00: Møte på Fjellheim bibelskole v/ Nissen 
 Emne ”Mot målet””Mot målet””Mot målet””Mot målet”    

Alle hjertelig velkommen!Alle hjertelig velkommen!Alle hjertelig velkommen!Alle hjertelig velkommen!    
============================================ 

Problem med ”hustrykkeriet” vårt. 
Det lille ”hustrykkeriet vårt er ikke av nyeste sorten. Plutselig ga det 
beskjed om at programvarene i det måtte oppdateres. Og inntil det er 
gjort nekter det å gjøre noe som helst. Vi måtte utsette 
januarnummeret, slik at jan/febr. nr. er slått sammen. Nå er ikke 
dette noen stor feil, men fordi nytt utstyr ikke passer til det gamle 
måtte ”servisemannen” vår til fabrikken etter programvarene. 
Han sier at han har erfaring med at slikt tar tid, så nå prøver vi med 
en nødløsning. 
Dette betyr blant annet at giroene bare er  
halvferdige, men til dere i støttegruppa kan jeg 
si at gavene blir notert som vanlig, og kvittering 
kommer så snart alt fungerer igjen.   
Asbjørn 
 
 
 
 
 


