
Gudstjenester i november/desember 2009 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET – KL. 11.00: 
November 22: Storsteinnes kapell v/GHØ 
Desember 06: Nordkjosbotn kirke v/EO 
  13: Storsteinnes kapell v/EO 
 

DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO – KL 11.00: 
Desember 06: v/GHØ 
  13: v/ SG 
 

TROMSØ VALGMENIGHET – KL. 11.00: 
(Forsamlingshuset, Vestregt, 24) 
November 12: Bibeltime v/ EO 

22: v/EO 
Desember 13: v/GHØ 
 

(EO = Erik Okkels, GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen, SG = 
Sverre Gundersen) 
 

Velkommen til gudstjeneste og øvrige samlinger! Be for disse!  
 

GUD KAN TILGI SYND 
 

Synd har store og ødeleggende konsekvenser. (1, 2) Vi erfarer 
hvordan synd lager forviklinger, ubehagligheter og problemer. Vi vet i 
midletid at Jesus kan tilgi synd. Det ser vi i Marks evangelium som forteller 
om da noen menn kom bærende med en mann som var lam. (3) De hadde 
vansker med å nå helt bort til Jesus med mannen på grunn av folkemengden.  

Mer side 6 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fra side 5 

Derfor trengte de seg på, og firte den lamme mannen på sin seng gjennom taket 
mellom taksteinene, slik at han kunne nå bort til Mesteren. Jesus proklamerte: 
”Menneske, dine synder er deg forlatt”. Noen mennesker som Jesus da var 
omgitt av, synes å ha ment at det var å gå for langt. ”Hvordan kan han tale 
slik? Han spotter Gud.” Det må ha vært dramatisk for de skriftlærde som 
opplevde dette: ”Hvem kan forlate synder uten Gud?” Her kommer så det 
berømte spørsmålet fra Jesus: ”Hva er lettest, å si: Dine synder er deg tilgitt, 
eller å si: Ta din seng og gå?” Ja, hva synes vi er lettest? Vi hører at Jesus ber 
den lamme ta sin seng og gå hjem til sitt hus, og at den lamme gjorde nettopp 
det. Den allmektige kan tilgi synder og helbrede sykdommer.  
 Slike ting kan vår frelser Jesus gjøre også i dag. På våre gudstjenester 
i Valgmenigheten i Tromsø, Balsfjord og Kautokeino står presten modig frem 
og proklamerer offentlig for den enkelte etter befaling fra nettopp Jesus 
forlatelse av synder. Og vi får Jesu legeme og blod som han ga til soning for 
våre synder, i brød og vin (4). Jesus har rett og makt til å si ”Dine synder er 
deg tilgitt.” Han er den som har knust slangens hode! Gud sa til Adam og Eva 
at kvinnens sæd skulle knuse slangens hode (5). Senere konkretiserte profeten 
Esaias akkurat dette budskapet, idet han forutsa at en jomfru skulle bli 
fruktsommelig (6). Så er da Jesus, født av Maria, virkelig kvinnens sæd som 
har knust slangens hode.   
 Guds tanker er høyere enn våre menneskelige tanker. Derfor kan 
tilgivelse være vanskelig å fatte. Jesus forteller en gang om en spesiell sønn 
som først krevde arven etter faren utbetalt mens faren levde. Så drog han langt 
bort og sløste bort alt sammen i et utsvevende liv. Etter et totalt sammenbrudd 
hvor han led nød, dro han tilbake igjen til faren sin med tanke på å søke arbeid 
hos ham! Denne sønnen ble mottatt svært vennlig av sin far, med en stor fest 
og full restitusjon inn i familien. En slik måte å behandle en total fiasko på var 
det vanskelig for broren til den hjemvendte å akseptere. Faren til dem begge 
måtte undervise sin eldste sønn om gleden knyttet opp mot hjemkomsten, og 
logikken som lå bak feiringen (7).  

En annen gang forteller Jesus om arbeidere i en vingård som fikk 
samme betaling etter svært ulikt arbeid. Noen hadde arbeidet svært kort tid, og 
andre hadde slitt hele dagen. De som protesterte, ble også undervist i godheten 
til eieren av vingården (8). Godheten i Guds ordninger er så dramatisk at vi 
lokkes inn i dem ved tilbud om å kjøpe uten penger og uten betaling, vin og 
melk (9). Etter at Jesus hadde vært død, lagt i graven og hadde stått opp igjen, 
sluttet han seg til to triste og sørgende disipler, som først ikke kjente ham 
igjen. Han kritiserte dem for uforstand og mangel på tro på det profetene i Det 
gamle testamente hadde forutsagt om ham, og han la ut om seg selv ut fra 
Skriftene (10). De sørgende vennene fikk utlagt av Jesus det som var skrevet 
om ham, og det tente en brann inne i dem (10)!      

1 Konsekvensen av syndefallet: 1. Mos. 3, 17-19. 
2 Konsekvenser av Davids synd: 2. Sam. 12, 13-14 
3 Mark.  2, 1-12  4 Matt.  26, 26-28 
5 1. Mos. 3, 15. 6 Es.  7, 14. 7 Luk.  15, 11-32. 8 Matt.  20, 1-16

 9 Es.  55, 1. og Johannes 4, 14 10 Luk.  24, 13-32 
 
Oddmund Johansen 

 
 
 
 ”Be, så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på så skal 
det lukkes opp for der. For hver den som ber, han får, den 

som leter han finner, og den som banker på, skal det bli 
lukket opp for.” Matt. 7,7-8 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

En kort bønneskole. 
 

Etter at Paulus har bedt Efeserne ta på Guds fulle rustning 
forteller han dem hva de skal gjøre: De skal be. De skal be for 
alle de hellige. Det Paulus fremhever er altså forbønnstjenesten. 
  Å be betyr - at alt du gjør blir lagt frem for Gud. 
Det er kanskje flere enn jeg som har vanskeligheter med det.  

I en svensk konfirmantbok fant jeg engang et godt råd: 
Du skal be slik du setter opp et gjerde. 
Først setter du opp staurene, de skal stå med jevne mellomrom. 
Det er fellesskapet med din menighet, ved Ordets rette 
forkynnelse, bønn, lovsang og nattverdens sakrament.  

Så må du binde staurene sammen med en sterk streng nede 
ved bakken og på toppen, slik at nota står stramt og ingen får 
presse den opp fra bakken eller ned, så de kan komme over. Dette 
er morgenbønn og kveldsbønn.  (Luthers lille katekisme har et 
forslag til morgen- og kveldsbønn som har tydelig feste i 
gudstjenesten. 

Nota sitter fast i disse strengene. Nota er de mange 
bønnesukkene som stiger opp til Gud fra din arbeidsplass, mens 
du ser dagsrevyen, eller hvor du er. 
Et slikt gjerde vil holde vonde tanker og fristelser ute. Og du vil 
fort merke det hvis en staur eller en streng mangler. 

Asbjørn.

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 – november 2009. 

 

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. 
Formann: Morten Selven, Asbjørn Øveråsvei 18 d. 7017 Trondheim  
℡915 46 362 Sekretær: Asbjørn Hunnes, 6144 Sylte. ℡ 70 02 21 40 – 997 
10 446 E-post: asbhu@tussa.com 

Internett: www.bedehus.net 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEN HELLIGE NATTVERD 
 
Herrens nattverd er en gave for troen.  
Evangeliet i den er at Jesus møter oss der. Han møter oss og vi 
møter ham. Derfor er nattverden et sakrament. Et sakrament er et 
synlig tegn på usynlig nåde. Ved å gjøre seg til et med brød og 
vin gjør Jesus det mulig for oss å kjenne og smake at han gir seg 
selv til oss. Som vannet er det synlige tegn i dåpen, er brød og vin 
i nattverden det synlige og kjennbare tegn på at han som er Ordet 
som tales til vårt øre, også er legeme og blod i vår munn. 
Det er Herren Jesus Kristus jeg frå i nattverden – den korsfestede 
og oppstandne frelser i et stykke usyret brød og en svelg vin. Slik 
møte Gud syndere. 
Nattverden er et nådemiddel gitt oss til syndenes forlatelse, et 
synlig tegn på hans usynlige nåde. 
En verdig nattverdgjest? 
Om dette sier Luther: Rett verdig og vel sikket er den som tror på 
disse ord: ”Det gis for dere” og ”det utgydes til syndenes 
forlatelse” Men den som ikke tror på disse ordene eller tviler, han 
er uverdig og uskikket. For dette ordet ”for dere”  krever hjerter 
som tror. 
En verdig nattverdgjest er den som trenger Jesus og som har 
tillit til at Jesu ord er sant. 
 Til en rett forberedelse og ettertanke med henblikk på å 
motta den hellige nattverd rett, kan kanskje denne 
nedenforstående betrakting være en god hjelp. 
ghø 

 
EN BØNN OG TAKKSIGELSE OM KRISTI 
NATTVERDS RETTE BRUK, FRUKT OG NYTTE 

Av Niels Lauritzen Arctander 
 
Niels Lauritzen Arctander (1561-1616) var fra Kvernes i 
Trøndelag og endte som biskop i Viborg i Danmark. I sin levetid 
oppnådde han stor anseelse som forfatter av oppbyggelige 
skrifter. Sentralt i hans forfatterskap står blant annet utlegningen 
av de sju botssalmer i Salmenes bok – ”Davids Poenitenzgang”.  

I denne bønnen (som gjengis nedenfor) som er fra en 
privat bønnebok som han fikk utgitt, fornemmer vi hvilken sentral 
betydning nattverden hadde i fromhetslivet på 1600-tallet. Vi 
merker oss i denne bønn hvordan forfatteren henter bønnespråket 
fra Bibelen. 

De enkelte utrykk i bønnen er belagt ved henvisninger til 
bibeltekster. Lære og bønn er nær forbundet; det var også det 
som var programmatisk ved uttrykket ”ortodoksi”: rett lære og 
rett lovprisning.  
 
 Vi takker deg, o Herre Christe, som er den levende Guds 
Sønn (Johs 6) og har det evige livs ord; at du i den natt da du ble 
forrådt (1 Kor11, Matt 26, Mark 14, Luk 22) har stiftet og innsatt 
ditt hellige legemes og blods sakrament til vår tros beskyttelse og 
din ihukommelse; at du er ihjelslagen og kjøpt oss med ditt blod 
(Åpenb. 5) og gjorde oss til konger og prester for Gud og gjorde 
oss dugelige til helgenenes arvedel i lyset (Kol 1) og frelst oss av 
mørkets øvrighet og satt oss inn i ditt hellige rike. 
 Vi har syndet og gjort ille (Dan 3), men forskyt oss dog 
ikke aldeles for ditt hellige navn skyld og bortkast ikke din pakt 
og ta ikke din barmhjertighet fra oss. Men gjør du oss rene fra alle 
synder i ditt blod (1 Johs 1; Tit 3) og utgyt den hellige Ånd rikelig 
over oss, at vi rettelig kunne prøve oss (1 Kor 11) og siden verdig 
ete av dette brød og drikke denne kalk i en sann og alvorlig 
poenitenz og omvendelse med en angerfull ånd og et sønderknust 
hjerte (Salme 51) og hjertens tro og visse fortrøstning til din nåde 
og en rettsindig ny lydighet, kristelig forsett, på det at vi må bli 
delaktige i ditt kjød som er den rette mat, og ditt blod som er din 
drikk, og bli i deg og du i oss, og vi kunne leve i evighet og 
gjennom din hellige nattverds bruk, jo lenger jo mer, vokse og 
styrkes i troen til deg og intet tviste at du jo hermed vitner og 
besegler at du skjenker og tilregner oss i synderlighet alle dine 
velgjerninger, avløser oss med ditt blods isop (Salme 51), at vi 
blir rene, og gjør oss til ditt legemes lemmer, at vi skulle være ett 
med deg og at du ville bo og vandre i oss og være kraftig i oss(2 
Kor 6), og gjøre oss til Guds barn og arvinger og dine 
medarvinger til det evige liv (Rom 8), ettersom du en gang døde 
for våre synders skyld og nu lever og regjerer i evighet (Rom 4 og 
6) 
 Hjelp også du ærens konge (Salme24), ved din hellige 
Ånds kraft, at dette sakramentets bruk kan oppvekke oss til 
hjertelig takksigelse mot Gud, og at vi kunne alltid ihukomme din 
hellige død og pine, og den aldri forglemme i våre hjerter, men 
fast mer den kunngjøre inntil du kommer (1 Kor 11) og elske vår 
neste etter det eksempel likesom du elsket oss (Johs 13) og 
bekjenne deg med vår munn (Rom 10) til salighet for menneskene 
og hjelpe til å holde den alminnelige kristelige forsamling i Guds 
kirke (Matt 10) ved makt, og ta vårt kors på oss (Matt 16 og 10) 
og etterfølge deg og være trofaste til enden (Åpenb.2) på det at du 
med din Fader og den hellige Ånd kan dyrkes og æres, og at vi 
som eter ditt kjød og drikker ditt blod (Johs 6) må ha det evige liv 
og av deg dertil oppvekes på den ytterste dag. Amen. 
 
(Hentet fra boken GJØR DØREN HØY – Kirken i Norge 1000år – Aschehaug) 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
oktober 2009. 
Driftskontoen: 
1.oktober stod det kr. 16 858,24 på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn kr. 5 228,- i gaver. 
Samlede utgifter i oktober var kr. 12 545.- 
Den 30. september 2009 står det kr 9 541,24på 
brukskontoen.  

 

 

Om en ordnet givertjeneste. 
 
Messiaskirken opplever for fjerde år på rad en radikal økning av 
givertjenesten. Og nettopp derfor inviteres nye til å slå følge i denne 
spennende øvelse som tiende er. Bibelen sier at gir du ti prosent av 
det du tjener til "templet", for oss betyr det menighet og misjon, så 
vil Gud gi deg tilbake raust så du greier deg og du kan være med å 
bygge andre menneskers frelse.  
Vi tar med et vitnesbyrd fra Ingunn Sofie Storvoll om hvordan det er 
å være studentektepar med baby, ny innkjøpt bolig og så praktisere 
tienden: 
"Det går" sier Ingunn Sofie og tråkker frimodig opp en vei for andre 
å følge. Hun og familien er en av de som bærer Messiaskirken 
virksomhet ved sin givertjeneste. Pengene går til å lønne pastor, leie 
lokaler, reiseutgifter for å besøke menighetene, administrasjon, og 
misjonsarbeide i andre land. "Det er så greit med tienden. Det er så 
enkelt og konkret. Det er av de ting Gud ønsker av oss som vi kan 
gjøre enten dagsformen er slik eller slik. Det har også skjerpet meg 
på å skille ut det som jeg har lyst på, men som jeg ikke trenger. Og 
hver måned har vi nok til mat og det vi trenger. Noen måneder 
bruker vi kredittkortet for å greie de siste dagene, men neste måned 
er vi à jour".  
Hun og Jørgen og Silas ønsker å leve med praktisering av tienden. 
De er studentektepar, har en baby, venter nestemann og har kjøpt 
bolig. Med det har familien Storvoll gitt en frimodig inspirasjon for 
mange av oss andre om å komme i gang med regelmessig 
givertjeneste til menighet og misjon.  

(hentet fra Mesiaskirkens hjemmeside.) 
 
 

Menighets- og kveldsbibelskolen 
 

i Tromsø har så langt (tre kvelder) samlet en trofast flokk på ca 18-
20 til hver samling. Emnene for samlingene er: Gudstjenestens 
liturgi – dens innhold og betydning, og Lærdommer fra Abrahams 
liv. Det er menighetens prester som har disse kveldene. Det er tre 
samlinger igjen, og vær velkommen til disse! 
 

Bibelhelg i Tromsø 
 

FBB - Nord-Hålogaland (For Bibel og Bekjennelse) arrangerte 23.-
25. oktober en bibelhelg i Tromsø. Jan Bygstad var invitert som 
bibeltimeholder, og oppmøte var upåklagelig. I snitt var det 
nærmere 150 personer på hvert møte, og man måtte ta i bruk 
lillesalen på forsamlingshuset til Normisjon i Tromsø for å kunne få 
plass til alle tilhørerne. Helgen ble avsluttet med gudstjeneste i 
valgmenigheten i Tromsø, og der var det rundt 160 personer tilstede. 
Emnene som ble tatt opp var: «lov og evangelium», «rettferdig-
gjørelsen», «levende eller død tro» og «tro og gjerninger». Det er 
med stor takknemlighet vi har fått lov til å samles omkring Guds 
frelsende ord denne helgen, til ransakelse og trøst.  
 
 


