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Å KOM ALLE KRISTNE 
Å, kom, alle kristne, kom og la oss knele for 
barnet i krybben i Betlehem! 
Gud er her nede, la oss ham tilbede! 
Halleluja for barnet, halleluja for barnet, 
Halleluja for barnet i Betlehem! 

 
Å, kom fra det fjerne, bud fra sol og stjerne, 
Og hyll eders herre i Betlehem! 
Englenes vrimmel, syng fra jord og himmel: 
Halleluja for barnet, halleluja for barnet, 
Halleluja for barnet i Betlehem! 

 
Ja, kom, alle sammen, lovsyng Gud vår Fader, 
Han gav oss sin enbårne i Betlehem! 
Ham skal ha ære nå og evig være, 
Halleluja for barnet, halleluja for barnet, 
Halleluja for barnet i Betlehem! 
 
Etter den latinske julesalmen, «Adeste fideles» sannsynligvis skrevet av John 

Francis Wade ca. 1740. Ivar Welle 1952. 

B – økonomi 
 

Returadresse: 

Lys og Salt 

Co. A. Hunnes 

6144 SYLTE 
 

GUDSTJENESTER DESEMBER 2013 / JANUAR 2014. 

For menighetene i Det evangelisk-lutherske stift i Norge. 

Balsfjord valgmenighet. 
Desember:  15. – 3. s. i adv. – Storsteinnes kapell v/GHØ. 

  25. – 1. juledag – Nordkjosbotn kirke v/ EAHO. 

Januar:   05. -  Kr åpb. søndag - Storsteinnes kapell v/ GHØ. 

Den lutherske kirke i Kautokeino. 
Desember:  08. – 2. s. i adv. v/ SG og GHØ. 

22. – 4. s. i adv. Gudstjeneste på gamlehjemmet kl   

17.00 (5) v/ FI. 

24. – juleaften kl. 15. v/ FI. 

25. – 1. juledag høytidsgudstjeneste v/ FI. 

26. – 2. juledag v/ FI Skriftemål og nattverd. 

29. – s. e. jul v/ FI. 

Januar:   01. – Nyttårsdag v/ FI. 

Timoteusmessene i Trondheim. 
Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei16. 

Desember:  15. – 3. s. i adv. v/ TA. 

  25. – 1 juledag v/ TA. 

Januar:  12.- 1. s. e. Kr åpb. v/ TA. 

  26. – 3. s. e. Kr. åpb. v/TA.  

Tromsø valgmenighet. 
Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96.. 

Desember:  08. 2. s. i adv. v/ EAHO. 

  24. Juleaften kl. 14. v/ EAHO. 

  25. 1. juledag v/ GHØ. 

  29. s. e. jul v/ EAHO. 

Januar:               12. 1. s. e. Kr åpb. v/ GHØ. 
 

Forklaringer: SG = Sverre Gundersen, EAHO = Erik AH Okkels, GHØ = Gunnar 

Helge Ødegårdstuen, TA = Torgeir Agøy, FI = Finn Indrebø 

 

ANDRE ARRANGEMENT: 

Ungdomsgruppen i Tromsø: 
Ta kontakt med pastor Erik - 918 44 354 angende datoer. 

Onsdagskolen for barn i Tromsø: 
Datoer for januar: Onsdagene 15. og 29.  

NB! Onsdagsskolen ønsker seg flere medarbeidere! 
Kontakt: Karete Elisabet Samuelsen, 918 84 306 

 

 

 

Forventningsfulle barneøyne 
 

Forventningsfulle barneøyne. Hvem har ikke sett de små barns øyne 

tindre av forventning? Kanskje de speider ut av kjøkkenvinduet etter 

mamma eller pappa, eller er det kanskje en onkel eller tante, som de ser 

etter, eller er det bestemor og bestefar? De speider med konsentrasjon 

og vet å tyde tegnene på at den etterlengtede kommer. De gjenkjenner 

lyden av morfars blå Toyota. De lytter etter mors gangart, etter de 

kjente stemmene. De venter med forventning.  

Advent er forventningens tid.  
 

Og det er viktig - at en har lært å vente. Vente med utholdenhet, vente 

med barnlig forventning. Vente uten å glemme hva en venter på. Ellers 

kan det gå som for Esau. Han var eldste gutten til Isak og ventet på å 

arve sin fars velsignelse. Men da han kom hjem kjempesulten etter lang 

tids jakt, ja, så lot han seg lure til å selge sin førstefødselsrett for en 

enkelt matrett. Plutselig lot han seg styre av sine umiddelbare behov, av 

sin sult. Magen ble hans mester. Han ble utålmodig og gadd ikke 

protestere overfor lillebrorens urimelige pris for å stille hans sult, ja så 

opptatt av sin sult var Esau, at han talte nedsettende om sin 

førstefødselsrett. Hva verdi hadde den for ham i forhold til å stille sin 

sult. Esau gikk så langt at han avla ed på salget av førstefødselsretten 

sin for bare et måltid mat.  

    Det kan være lurt å minnes Esau, når vi i adventstiden møter alle 

mulige tilbud i butikker og ved julebord, med alle sine nydelige og 

lekre fristelser. Lar vi oss styre av vår sult, av våre umiddelbare behov 

og lyster, så vi glemmer hvem vi egentlig venter på? Jager vi også bare 

etter et bytte som Esau, og har blitt så opptatt av å stille våre behov, at 

vi glemmer hvor velsignelsen kommer fra? 

    Av og til kan det være lurt å lukke øynene for alle lysene og alt som 

glitrer og lokker – og overhøre sulten – og tenke etter hva vi forbereder 

oss på. Fra gammel tid så har kristne, særlig i adventstiden, gått til Det 

gamle testamente for å friske opp minnet om løftene om Ham som 

skulle komme, komme med velsignelse for alle folkene. Det er nemlig i 

høy grad Det gamle testamente som gir smak og lukt, forestillinger om 

Ham som skal komme, så vi kan vite hva vi skal speide etter.  

    Han er verdens lys som skinner i mørket, ja selv i dødsskyggens dal 

(Jes 9,2). Når han kommer skal døve høre og blinde se; det urolige 

hjerte skal få frimodighet. Sorg og sukk skal forsvinne og i stedet skal 

de forløste fryde seg på veien til Sion (Jes 35). Han skal komme med 

Guds fred (Jes 9,6 jfr. Joh 14,27). Her er mye mer enn materielle goder 

og tilfredsstillelse av våre behov, mere enn god stemning og 

menneskelig hygge. 

    La oss ikke glemme Ham som kommer,  

kommer med Guds velsignelse. Han som kom  

som et lite barn og ble vår bror. Han som skal  

komme igjen i skyen for å hente sin brud hjem. 

La oss speide etter ham som barnet ser etter  

mamma og pappa i vinduet.  
                                                                EAHO 

 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa,  

i  november 2013. 
 

Driftskontoen: 
Den 31. oktober  stod det kr 739,29.    på bankkontoen. 
 I perioden fikk vi inn  kr. 2.050,00 i gaver. 
  
 

Utgifter i denne perioden var:  
Lys og Salt      kr.       500,00 
Til lønnsfondet   kr.    2.000,00  
Bankutgifter   kr            3,00 
Sum utgifter   kr.    2.50,00  
 

Den 29. november 2013 står det kr. 289,29 på 
brukskontoen.  
 

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

(Matt 5:13-14) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Meldingsblad for Det evangelisk-lutherske stift 

i Norge. Desember 2013. 8. årgang 



”Kyrkans glömda skatter – Korstecknet” 

Sakset fra nettstedet til Kvillebäckens församling - S:t Gabriels kapell og 
med tillatelse oversatt til norsk. 
 

”Korstegnet er ikke det katolsk?” Jo! 

Spørsmålet er hva vi mener med ”katolsk”. 

Katolsk er ”hva som hevdes overalt, alltid og 

av alle kristne” (S:t Vincent av Lerins, d 445 e 

Kr), noe som ikke alltid sammenfaller med hva 

som virkelig er romersk-katolsk. Nå vil jeg 

ikke hevde at korstegning er noe obligatorisk, 

men jeg vil vise hva korstegnet innebærer, når 

og hvorfor bruken kom opp, samt anledningen 

til at det i våre sammenhenger er blitt glemt. 
 

Vår felles gudstjenestefeiring innledes med ”I Faderens og Sønnens og 

Den hellige Ånds navn”, og slik innledes også det kristne livet. Dåpen er 

begynnelsen av vårt liv som kristne, og gudstjenestens innledning er 

nettopp en påminnelse av dåpen. Den påminner oss om hvordan vi ble 

forent med Jesus, hans død og oppstandelse – hvordan vi ble et lem i 

Kirken. Som et synlig tegn på dette har mange kristne gjennom tidene 

tegnet seg med korstegnet, noe vi kan spore så langt tilbake som til 100-

talet e Kr. 
 

Israelittene var vant med at troen tok seg konkrete og fysiske uttrykk. I 

Mosebøkene tales det om å binde Guds ord på armen og på pannen 

(tefillin), og feste det på dørstolpene (mezuzah), noe som jødene gjør den 

dag i dag. Som et tegn på anger og bot kledde folket seg i sekk og aske, 

hvilket i noen form fremdeles lever i askeonsdagens liturgi. Senere, i Det 

nye Testamentet, finner vi tolleren som slår seg for brystet som et uttrykk 

for ydmykhet og syndserkjennelse, noe som fremdeles er en del av den 

romersk-katolske syndsbekjennelsen. Når det gjelder korstegnet så finns 

det ikke eksplisitt uttrykt i Bibelen, men det finnes noen bibeltekster som 

kan gi litt bakgrunn. I Esek 9:4 står det at et tegn skal settes på pannen. 

Dette ”tegn” heter på hebraisk ”taw”, hvilket er alfabetets siste bokstav og 

som tidligere hadde form av et kors – altså et kors skulle tegnes på 

pannen! Når vi siden kommer til Bibelens siste bok, Johannes 

Åpenbaring, kommer dette igjen. I to tekster, 7:3 og 9:4, tales det om et 

segl som sitter på Guds tjeneres panner. Det er vanskelig å unngå likheten 

med hva Esekiel taler om. Når vi siden går noen kapitel fram, i 14:1, blir 

det riktig interessant: Guds navn er skrevet på de helliges panner.  
 

Korset og Guds navn er altså sammenkoblet i et tegn. Disse to er i sin tur 

aller tydeligst sammenkoblet i dåpen. I dåpen blir vi delaktige i Jesu 

korsdød og oppstandelse, og det utføres i den treenige Guds navn. Så står 

vi som forlatte og rettferdige innfor Gud, vi blir Guds barn og Gud blir 

vår Far. Ut fra dette våger vi å nærme oss den levende Gud. For de tidlige 

kristne var det naturlig å la dette komme til uttrykk også i et synlig tegn. 

Trolig var det p g a tidligere nevnte skriftsted som de kom til å tegne et 

kors i pannen ved dåpen, og videre at den døpte fortsatte å tegne dette 

kors for å påminne seg om dåpens løfte. Det tidligste bruket var å tegne 

sin panne, men ett par hundre år senere ble det mer vanlig å tegne 

korstegnet slik som vi ser i dag, med start fra hodet ned til brystet og 

siden fra skulder til skulder. Man tegner så Jesu sår på sin egen kropp, og 

vi hører Paulus ord: ”Jeg er korsfestet med Kristus” (Rom 6:6, Gal 2:20). 

Korstegnet er rik på symbolikk og kan være en trosbekjennelse i seg selv. 

Vi bekjenner vår dåp, Jesu seier over synd og død på korset, treenigheten, 

at vi tilhører Kristus, og korset som det sentrale i vår tro. Når det større 

korstegnet oppkom var det også koblet til kristologiske strider, altså 

hvordan Jesu guddom og menneskelighet hører sammen. Beskrivelse av 

hvordan man holdt hånden viser at det i dette også lå en bekjennelse av 

Kristi to naturer, d v s at Jesus var fullt ut Gud og fullt ut menneske og 

hadde disse to naturer uten sammenblandning, men i en person. I dag er 

det vanlig at man holder sammen tommel, peke- og langfinger for å 

bekjenne treenigheten, og siden la ring- og lillefinger hvile i håndflaten 

for å bekjenne Kristi to naturer. Alt dette er selvfølgelig ingen 

nødvendighet, men viser hvordan kristne gjennom tidene har latt sin tro 

og bekjennelse komme til uttrykk. 
 

Hva kommer det av at vi i dag, unntatt i mer høykirkelig sammenheng, er 

uvant til dette bruk? Det kan bero på 1800-talets rasjonalisme, der man 

kvittet seg med en mengde ”utillatelige, unyttige” handlinger, deriblant 

korstegnet. Tydeligst vises det gjennom at en anvisning i Martin Luthers 

lille katekisme ble tatt bort: morgen- og aftenbønn skal innledes med at 

man tegner seg med korstegnet (detta gäller i den senaste officiella 

svenska utgåvan). Luther ønsket at hele dagen skulle innrammes av 

dåpens nåde, og han så korstegnet som et utmerket uttrykk for å påminne 

oss om hvordan vi en gang ble lagt i Guds favn og fikk Hans navn skrevet 

på vår panne. Dåpen er en adopsjon der vi døpes til Guds navn – det blir 

vårt navn og vi blir Guds barn. Korstegnet er altså ikke noe som 

reformatorene kvittet seg med for at det skjulte evangeliet. Tvert imot 

framhever det evangeliet, hva vi lever av og i som kristne. Det kristne 

livet er en stadig tilbakevending til vår dåp, og det er en flod som flyter 

fram også i gudstjenesten. Vi minnes om det i gudstjenestens trinitariske 

innledning. I kraft av dåpen mottar vi syndenes forlatelse i avløsningen og 

får frimodighet til å gå Jesus i møte i nattverden. Det er også dåpens 

velsignelser som gudstjenesten avsluttes med, igjen i Faderens og 

Sønnens og Den hellige Åndes navn. Korstegnet blir så ett synlig uttrykk 

for alt det vidunderlige vi eier, og viser mørkets makter hvem vi tilhører 

og hva som er vår styrke: Korset.  
 

Det heliga kors som Herren själv bar för vår skull att synderna sona mot 

frestarens makt jag sätter idag, det står mellan mig og det onda, ty där 

har Guds Son all min skuld plånat ut, att jag skulle vara hans egen. (SvPs 

175:3) 
Av Niclas Olsson 

 

 

 

 

 

Nytt fra Stiftet. 

Stiftsrådet hadde sitt første ordinære møte 08.11 i Tromsø. Møte ble 

ledet av biskop Thor Henrik With, som er rådets leder. Stiftsrådets 

medlemmer for øvrig er – leke repr. – Sverre Gundersen, Richard 

Skollevoll, presterepr. Erik AH Okkels og Gunnar Helge 

Ødegårdstuen. Varamedlemmer – leke repr. – Ellen Maria Turi 

Gaup, Aud Amalie Agøy, og presterepr. Torgeir Agøy. 

Rådet har konstituert seg med Sverre Gundersen som nestleder og 

Gunnar Helge Ødegårdstuen som protokollfører. 

Kasserer er Paul Pedersen, Tromsø 

Av saker som ble behandlet var: Registering av Stiftet i 

Brønnøysundregistret, overføring arbeidsgiveransvaret for prestene 

ansatt i Balsfjord/Tromsø, Stiftets nettside, Stiftsmøte og Samisk –

norsk kirkehelg 2014 

Neste stiftsrådsmøte er berammet til lørdag 18. januar 2014 i 

Tromsø. 

 

HOSIANNA, DAVIDS SON 

Hosianna, Davids son, velsigna vere han! 

Velsigna Davids son som kommer i Herrens navn! 

Hosianna i det høgste, Hosianna Davids son! 

Velsigna, velsigna, velsigna vere han! 

Velsigna Davids son som kommer i Herrens navn! 

(Matteus 21,9) 
 

En velsignet advents- og julehøytid 

ønskes alle Lys og Salts lesere i 

Faderens og Sønnens og Den 

hellige ånds navn! 

 Hilsen redaksjon 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik With 

Redaksjon: Gunnar Helge Ødegårdstuen  

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-post: 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, Tlf. 997 10 446 – e-post: asbbu@tussa.com 

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

With. Redaksjon: Gunnar Helge Ødegårdstuen. godeg@broadpark.no 

*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-post: aud.agoy@hotmail.com 

*Valgmenigheten i Tromsø: 2003 

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

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

tohanss@live.no. 
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