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Aabenraa den 13.08.2007 

 
Der er nu gået 2 uger siden vi kom hjem fra Kautokeino, og 
indtrykkene og de gode oplevelser som vi tog med hjem, er nu 
ved at ”bundfælde” sig. 
 

Vi ser tilbage på en god og rig oplevelse, hvor vi blev forskånet 
for uheld af enhver art. Vi kan i taknemmelighed se tilbage på, at 
vi har rejst, værnet af  en ”stærk hånd”. 
 

Mødet med vennerne i Kautokeino har været en stor og rig 
oplevelse for os. Hils Eilert med tak for den fine fisketur han gav 
os. En stor tak til jer, som brugte så mange kræfter på, at vi skulle 
få en god oplevelse. Tak for den gode og velsmagende mad som 
ekteparet Sara forberedte og serverede for os, både i jeres lavvu 
og i bedehuset. 
Vi vil også gerne, at I hilser Berit Turi Mortensen fra os, med tak 
for det dejlige måltid vi fik i hendes hjem. Også en stor og 
hjertelig tak til alle dem der aflagde besøg hos os i bedehuset og 
medbragte kager og kød. 
 

Tirsdag den 7. august havde vi opstart efter ferien i vores L.M.- 
forsamling (Luthersk Mission), her i Aabenraa. Her fik jeg 
muligheden for at fortælle om vores tur til Kautokeino og om 
mødet og samværet med de kristne venner. Jeg håber jeg, at det 
gav et lille indtryk af, hvordan vi har oplevet og opfattet, at være 
med i jeres ”hjertesag”. 
 

Endnu en gang en stor tak fordi vi fik lov til at være med. Vi tror 
på, og er overbevist om, at Gud selv vil velsigne og lønne dem, 
der tager vare på HERRENS ORD.  
 

Når jeg tænker på jer, og den strid som I har stået i, og stadig står 
i, kan jeg ikke lade være med, også at tænke på et citat af den 
gamle Kina – missionær Asbjørn Åvik: ”Alle trapper op til troner 
i Guds rige går nedad” (citat efter hukommelsen). Undertiden går 
livsvejen gennem ydmygelser og nederlag. Det største ”nederlag” 
har dog ramt vores Frelser, da han på Golgata rammes af Guds 
vrede og forbandelse over synden; men intet ”nederlag” har bragt 
større herlighed med sig end netop den, som Jesus har båret. 
 

Med hjertelig hilsen 
på den danske gruppes vegne 

 
Mads Sjælland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vår kirkes bekjennelse. 

 

På denne plassen har vi gjengitt hele dr. Martin Luthers lille 
katekisme, som sammen med de tre oldkirkelige 
bekjennelsene og Den augsburgske bekjennelse er vår kirkes 
bekjennelsesskrifter. Sist fortalte vi litt om Den augsburgske 
bekjennelse og siterte artikkel II. Her tar vi bare med 
artiklene IV, V og VII som nok er de flittigst siterte. 
 

Den augsburgske bekjennelse. 
 
(IV om rettferdiggjørelsen.) 
Like ens lærer de at menneskene ikke kan bli 
rettferdiggjort overfor Gud ved egne krefter, 
fortjeneste eller gjerninger, men at de blir 
rettferdiggjort uten vederlag for Kristi skyld ved 
troen, når de tror at de blir tatt til nåde og at 
syndene blir forlatt for Kristi skyld, han som ved 
sin død har gjort fyldest for våre synder. Denne tr o 
tilregner Gud som rettferdighet for seg, Rom. 3 og 4. 
 
(V. Om det kirkelige embete,) 
For at vi skal komme til denne tro, er der innstift et 
en tjeneste med å lære evangeliet og meddele 
sakramentene. For ved Ordet og sakramentene som 
midler blir Den Hellige Ånd gitt, han som virker 
troen, hvor og når Gud vil, i dem som hører 
evangeliet, nemlig at Gud, ikke for våre 
fortjenesters skyld, men for Kristi skyld, 
rettferdiggjør dem som tror at de blir tatt til nåd e 
for Kristi skyld. Gal. 3 (14): «så vi kunne få Ande ns 
løfte ved troen».  
De fordømmer gjendøperne og andre, som mener at Den  
Hellige Ånd kommer til menneskene uten det ytre 
ordet, ved deres egne forberedelser og gjerninger. 
 
(VII Om kirken.) 
Like ens lærer de at det alltid vil forbli én helli g 
kirke. Men kirken er forsamlingen av de hellige, de r 
evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet  
rett. Og til sann enhet i kirken er det nok å være 
enig om evangeliets lære og om forvaltningen av 
sakramentene. Men det er ikke nødvendig at det alle  
steder er ensartede menneskelige overleveringer ell er 
skikker eller seremonier som er fastsatt av 
mennesker. Som Paulus sier: «en tro, én dåp, én Gud  
og alles Far osv,» 
 
Alle sitater i fra bekjennelsene er hentet fra: Arve Brunvoll: 
Den norske kirkes bekjennelse. Lunde forlag ISBN: 82-520-
4026-8. 
 
 

 

 
 

2Krøn 13:5 

Dere vet nå vel at Herren, Israels Gud, har gitt 

David kongedømmet over Israel til evig tid, ham 

og hans sønner, ved en saltpakt? 

 

 
 

 
I disse dugnadstider er det så lett å glemme. 
 

Vi husker å takke for de 
store gaver og de store 
dugnadsarbeidene. Og det 
skulle bare mangle. Det er 
riktig og viktig.  
Men det er så lett å glemme 
de som kommer og gjør det 
de kan. Så går de. Det de 
gjorde blir kanskje synlig for 
alltid, kanskje glemt etter 
noen dager. Likevel: det 
skulle gjøres og det ble gjort. 
De som tar seg råd til å gi en 
liten gave, selv om pengene 
egentlig burte brukes til noe 
annet. Pengene ble lagt 
sammen med de store 
gavene, dermed fikk vi det 
vi trengte.  
De som gjør det viktigste 
arbeidet: de som hver dag, 

trofast holder ut i forbønn. 
La oss ikke glemme hva Jesus så da han satt ved tempelkista. Da 
som nå ble det nok reparert mer på tempelet for de store gavene 
enn for de to skjervene. Det viktige er at de små gavene også er 
velsignet. 
 
 

 

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

 
 
 
 
 

Kol 3:16 ”La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere 
lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og 
lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet 
i deres hjerter for Gud. 
 

La oss følge Paulus´ oppfordring: Send oss en salme, et 
skriftsted eller veldig kort om det som har vært til trøst og 
hjelp for deg. Noe du vil dele med oss andre. 

Meldingsblad for Kautokeino bedehusforening 

med Støttegruppa, september  2007. 

 

Eline setter frimerker på Lys og 
Salt. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regnskapssammendrag for august 
2007 

Driftskontoen:   Ut.     Inn.  
Gaver i august var:            14.748,00  
Menighetsarbeid         7100,00 kr. 
Byggefondsparing:        15.000,00 Kr. 
Lys og salt porto          1.300,00 kr.    
Bankutgifter               9,00 kr               
På driftskontoen 01.09.07 :     7.382,84 kr. 
 

Som dere ser er utgiftene til menighetsarbeid noe 
lavere enn vanlig de siste månedene. Grunnen til det 
er at huset måtte ”stenges” i byggeperioden. Men nå 
kommer gudstjenestene i gang igjen. Rett nok under 
noe kummerlige forhold i den gamle lillesalen.  

    
ByggefoByggefoByggefoByggefondetndetndetndet. 
02.08.07 stod det 163.284,01 kr på byggefondet. 
I August har det kommet inn tre gaver direkte til 
byggefondet på til sammen 3.465 kr. 
Dessuten er det overført gaver fra driftskontoen på 
15.000 kr. slik at 31. august står det slik at 31. august står det slik at 31. august står det slik at 31. august står det 180.000 kr.180.000 kr.180.000 kr.180.000 kr.    
    
Som Lyngmo skriver rekner vi med å få gjort ferdig 
veggene og det elektriske anlegget på dugnad. Videre 
håper vi å få tatt bort podiet under alteret og 
prekestolen i den gamle salen på dugnad. Vi tror også 
at mye av arbeidet med å legge filt og sponplater på 
gulvet i den nye salen kan gjøres på dugnad. Å sette 
inn døra og å legge et industribelegg på gulvet må vi 
leie folk til. 
Jeg vet ikke hvor mye penger vi skylder for arbeid og 
for materiell til elektriker og liknende, men sier vi ca 
90.000 kr er vi på den sikre siden. 
Derfor tror jeg at vi har nok penger til å gjøre huset 
ferdig. Men foldeveggen mellom den gamle og den nye 
salen er det nok ikke penger til nå. 
Dessuten må vi snart begynne å betale tilbake de 
lånene vi har fått. 
 
 
 
 

    

    
    

"Lær oss å telle våre dager, 
at vi kan få visdom i hjertet! "   Salme 90,12. 

    
 
Det er mange 
som er gått 
bort i val-
menigheten 
siden den ble 
dannet i 1998. - 
Reidar Øverli er 
kjent for mange. 
Han ble født 
1915, og døde i 
juli d.å., kort tid 

etter at han flyttet til hjemplassen sin i Pasvik. Foto av Øverli og 
pastor Svein Volden hadde vi i maiutgaven av Lys og Salt. – Nå i 
august døde Ole Mathisen Pulk (1932 - 2007). Han ser vi på 
bildet til venstre. Til høyre sitter Mathis Johansen Sara (1924 - 
2007) som døde i begynnelsen av året.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Støttegruppa: 
Forann: Morten Selven,  A. Øveråsvei 8 D, 7036 Trondheim. 
Sekretær: Asbjørn Hunnes, 6144 Sylte. 
Telefon: 70 02 21 40.  Mobiltlf: 997 10 446.  E-post: asbhu@s.tussa.com 
Driftskonto: 3790 12 74615  Byggefond: 3790 12 87695. 
Formålet for gruppa er, gjennom forbønn og økonomisk støtte, å bidra til at 
Kautokeino menighet kan beholde presten sin og leve i sin kristne tro. 
Medlemmer er de som i siste året har gitt bidrag til støttegruppa. 

Bedehusmenigheten: 
Bedehusforeningens formann: Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesv. 9520 
Kautokeino. Tlf: 78 48 63 24 - 90 82 09 80 
Sokneprest og sekretær for styret: Olav Berg Lyngmo, Prestjordvn. 9, 8530 
Bjerkvik. ℡℡℡℡ 996 25 241 – famlyngmo@sensewave.com 
obl@lyngmo.org Kasserer for Kautokeino Bedehusforening: Inga Turi Hætta, 
Gártnetmáras 13, 9520 Kautokeino. Tlf.: 78 48 61 34 – Bankkonto: 4901 10 
37762 

Bedehuskirken i Kautokeino 
 

Den råtne norske kirke med sine 11 statskommissærer i ledelsen, 
fremstår mer og mer som en skjøgekirke. Velsignelse av 
vederstyggelighetens samliv mellom to kvinner er det siste 
Sodomafall. Det fant sted i sommer i Ishavskatedralen i Tromsø. 
Er det å undres over at det oppstår valgmenigheter mange steder 
i vårt land? – Menigheter som ønsker å stå fast på Skrift og 
Bekjennelse! 
 Bedehuskirken kom som et resultat av den bispekirke 
som bl.a. Andreas Aarflot bygde opp, og som gav Ola Steinholt 
en maktposisjon som var sterk nok til at han kunne provosere 
frem splittelsen i Kautokeino. Nå står bedehuskirken der som et 
veimerke i Kautokeino sentrum. Spiret symboliserer løse- og 
bindenøkkelen. – Predikantleiligheten i kirken ble tatt i bruk i 
november 2005.  
 Gulvet med varmekabler, samt grunnmuren til den nye 
kirkefløyen ble støpt høsten 2006. Tårnet kom på plass i juni d.å.  
Fra 2. juli gikk arbeidet for fullt. Da kom 8 amerikanere, og 16. 
juli kom 3 danske ektepar, alle fra lutherske kirker. Arbeidet ble 
ledet av norsk byggeleder og økonomileder for byggeprosjektet. 
I skrivende stund kommer veggplater og panel på plass. Tre 
lysekroner er allerede hengt opp. Gulvet blir lagt av et firma fra 
Alta. Hoveddøren kommer i september.  
 Hva er det nå som gjenstår før innvielsen av kirkesalen? 
Unge elektrikere fra Alta vil koble det skjulte elektriske anlegget 
på dugnad. Innvendig malerarbeid skal også gjøres av en ung 
fagmann på dugnad. Alterpartiet flyttes over i den nye salen. 
Omsider skal det komme en foldevegg på plass mellom gammel 
og ny kirkesal.  
 Bedehuskirkens styre tar så de nødvendige avgjørelser 
angående tidspunkt for innvielsen i 2007! 
  
Olav Berg Lyngmo 
sekretær for bedehusstyret 
 
 

Valgmenighetene i Tromsø og Balsfjord 
tilsetter nå en prest nummer to.  
Han skal ordineres og innsettes 16. september 2007 i Tromsø. 
Han får ansettelse først ut dette året. Men man håper og tror at 
denne blir forlenget. Dette vil koste menighetene 320.000 kroner 
i året. De fleste av medlemmene har derfor forpliktet seg til en 
fast givertjeneste i tre år. 
 Dette er de første valgmenighetene som tilsetter nye 
prester. Etter at Børre Knudsen måtte trappe ned, kalte 
menighetene først Gunnar Helge Ødegårdstuen, som er 
”avtalefestet” pensjonist. Nå har de også kalt Erik Okkels  fra 
Danmark. Vi gleder oss med dem og ber om Guds velsignelse 
over de to prester og deres menigheter.  

Denne sommeren har avisene latt oss få vite at 
Kautokeino bedehusforening er medlem i Missourisynoden. 
Dette er feil! 
Kautokeino bedehusforening, eller Den lutherske kirke i 
Kautokeino, er organisatorisk helt selvstendig. Den har ingen 
faste organisatoriske samarbeidsavtaler. 
 Likevel har Kautokeino bedehusforening mange 
samarbeidspartnere. Vi kan nevne grupper innen Den norske 
kirke – i eksil, Messiaskirken, den læstadianske menighet i 
Alta og mange flere. Men at man har både praktisk samarbeid 
og gudstjenestefellesskap betyr ikke bindende samarbeids -
avtaler. 

Rettelse av Augustnummeret:  
Der skrev jeg om den amerikanske dugnadsgjengen at ”på en 
side av nybygget fikk de også lagt takplatene.” Dette er ikke 
sant! For det gjorde Peter Hansen og Jens Rasmusen fra 
Danmark, mandagen før jeg kom Asbjørn. 


