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. 

”Til evig tid, Herre står ditt ord fast i himmelen” 
”Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti” 
”Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige 
forstand.” 
Salme 119, v 89; 105; 130. 

 

 
 

 

 

 

 “Handa som gynger vugga styrer 

verden!” 
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Returadresse: 
Lys og Salt 
Co. A. Hunnes 
6144 SYLTE 
 

Gudstjenester og møter oktober/november 2011 
 
BALSFJORD VALGMENIGHET – KL. 11.00 
Oktober: 16. Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 
  30. Storsteinnes kapell v/ JB og GHØ 
November:  06. Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 
  20. Nordkjosbotn kirke v/ GHØ og ET 
 
DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO – KL 11.00 
Oktober: 09. Gudstj. v/ EAHO 
  16. Gudstj. v/ GHØ og OBL 
November: 06. Gudstj. v/ OBL 
  27. Gudstj. v/ EAHO 
 
TROMSØ VALGMENIGHET – KL 11.00 
(Fjellheim Bibelskole, Mellomveien 96) 
Oktober:  09. Gudstj. v/ GHØ 
  23. Gudstj. v/ EAHO 
November: 13. Gudstj. v/ EAHO 
  27. Gudstj. v/ GHØ 
 
November:  11.-20. Møteserie v/ forkynner Erik Trans, 

Danmark  
  Møtene blir på Fjellheim. To av møtene blir 
lagt til Balsfjord. Nærmere opplegg kunngjøres senere. 
 

Velkommen til Gudstjenester og møter. Takk for at du vil 
huske det i bønn! 

 
 
 
 
BIBELHELG I TROMSØ 
Arr.: FBB-Nord-Hålogaland lokallag 
Tid:  28.-30 oktober 2011 
Møtetider:  Fredag kl. 19.00 
         Lørdag kl. 11.00, 16.00 og 18.00 
Sted: Grønnåsen kirke (fredag og lørdag.) 
Taler:  Pastor Jan Bygstad (pastor i DELK Bergen)
   
Tema: Urhistorien – 1. Mosebok, samt et 
samfunnsaktuelt tema. 
Kollekt til FBB. 
Søndag preker Bygstad på gudstjenesten i Balsfjord 
valgmenighet i Storsteinnes kapell kl. 11.00.  
Liturg: Gunnar Helge Ødegårdstuen 
Alle hjertelig velkommen! 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa – oktober 2011. 

 

”Vil meg til frelse ei vite her – annet enn korsets ord” 
 
 Dette vitnesbyrdet av den danske frikirkepresten Jørgen Santon – fra 
sangen ”Kristus på korset du bar på deg,” (Sb 270) har en sterk forankring i 
Pauluses ord til menigheten i Korint hvor han sier: ”For jeg vil ikke vite av noe 
blant dere, uten Jesus Kristus og ham korsfestet.” (2 Kor 2,2) Likeledes det han 
skriver til galaterne: ”Men det skal være langt fra meg å rose meg, uten av vår 
Herre Jesu Kristi kors.” (Gal 6,14)  
 Ikke noe annet enn korsets ord! 
 Det kan vel være nærliggende for oss å tenke: Dette er jo ikke noe nytt! 
Dette har vi hørt gang på gang i forkynnelsen. Vi må komme oss videre til andre 
deler av Guds ord, slik at vi kan høre mer om kristenlivet i praksis, og at 
forkynnelsen aktualiseres mer inn mot det jeg trenger i mitt hverdagsliv. 
Forkynnelsen av ”Ordet om korset” blir for ensidig. Gud har da mer å si og gi?  

Visst er det sant og rett at alt Guds ord skal opp på prekestolen. Der skal 
det lyde klart og rett til frelse og helliggjørelse. Det skal oppleves slik som biskop 
J. N. Brun skriver i en av sine salmer: ”Jeg gikk til nådens rike bord I dag og 
hørte Herrens ord, Og sjelen sanket føde. Gi troen derved vokse så At troens frukt 
ei savnes må Når jeg for ham skal møte Som for oss alle døde.” (Lr 58 v 3) 

Men nå er forkynnelsen av korset på ingen måte en hindring av å oppleve 
hele Bibelens fylde, eller for å utfolde kristenlivet i tjeneste, lovsang og misjon. 
Nei, Ordet om korset er selve forutsetningen. Det er jo sentrum i troens liv. Blir 
det ikke det, vil alt som gjelder kraft, nådegaver, tjeneste og lovsang være uten 
holdbart grunnlag. 

Bibelens teologi har sitt sentrum i Kristus som korsfestet.  
Det er derfor kun i lys av Jesu lidelse og død for våre synder, hans 

oppstandelse og himmelfart det kan tales bibelsk sant og rett om troen, frelsen, 
misjon, tjeneste og nådegaver. Det er i Ordet om korset alt sant og rett kristenliv 
har sitt utspring. Ellers vil det hele bli svermerisk. 

Hva gjør mitt liv til et kristent liv? 
Er det å ha de rette meninger? Den rette livsstil? Mine mange aktiviteter? 

Alt det jeg må, skal eller bør gjøre? Nei, det er kun den levende forbindelse jeg 
har med den korsfestede Jesus Kristus. Det er han som gjør meg til en kristen. 
Uten Jesus Kristus og ham korsfestet er det ikke noe liv, er jeg ingen kristen. Det 
er ved hans stedfortredende gjerning, hvor alt mitt er blitt hans og alt hans er blitt 
mitt. Det er ved det verk han gjorde at jeg er fullkommen ren – ”Ren og rettferdig 
himmelen verdig er jeg i verdens Frelser alt nå!”  Jesu kors bringer meg inn 
under syndenes forlatelse, og her begynner og leves det nye livet. 

Ordet om korset skaper og fornyer troens liv. 
Ved dette Ordet mottar jeg Den Hellige Ånd og et nytt åndelig liv 

innenfra. Det er slik Paulus taler om Åndens frukt (Gal 5,22 flg.) Enhver rett 
kristen ønsker at disse frukter skal sees i liv og tjeneste. Derfor er bønnen denne: 
”O la mitt liv om Jesus tale!”  Så melder spørsmålet seg: Hvordan blir de synlige? 
Jeg kan ikke skape dem. Det kan bare Den Hellige Ånd. Hvordan gjør han det? 
Det skjer gjennom forkynnelsen av evangeliet om Jesus Kristus. Der levendegjør 
og herliggjør han Jesus for meg, slik at han blir personlig – min Frelser. Og min 
del er å lytte til evangeliet, takke for det, og leve i det hver dag. Da blir jeg i Jesus, 
og han i meg. Og slik bærer jeg frukt. 

Men for min stolte, selvhjulpne natur er ikke dette noe godt. 
              Dette å bli konfrontert med at jeg er ikke noe, jeg kan ikke gjøre noe til 
frelse selv, er ydmykende for den store og stolte natur. Jeg vil jo så mye selv. Men 
dette må skje, om jeg frukt skal bære. For skal Ånden få virke i meg frukt, må jeg 
være stille for Jesus. Høre evangeliet om han, ja uvirksomt høre og ta imot hans 
barmhjertighet og forlatelse for mine synder. 
 Fortsettelse på s.4. 



Temahelgen om Kirke og katekese.    
 
Årets temahelg ble avviklet på tradisjonelt vis. Fredag kveld åpnet Knut 
Alfsvåg ved å sette Jesu forbilde for de troende, det umyndige barnet, opp mot 
den forstandige Jesus som tolvåring i tempelet og den skriftlærde Paulus. 
Denne spenningen mellom troen 
som den enfoldige tilliten til Guds 
løfter og viktigheten av “helt fra 
barndommen av kjenner du De 
hellige skrifter, som kan gjøre deg 
vis til frelse ved troen på Kristus 
Jesus.” (2Tim 3:15) fulgte hele 
seminaret. 
Det var formidling av Bibelen og 
katekismen det var snakk om. 
Hjemmet ble holdt frem som det 
viktigste stedet for formidling av 
Bibel og katekisme. Denne gangen 
var det det kristne hjemmet det ble 
blåst støv av, og holdt frem som 
den viktigste formidleren av kristen tro og kunnskap.  
 
Mange av oss kjente et stikk i samvittigheten over hvordan vi har formidlet 
dette til våre barn. Vi må ikke glemme at evangeliet om syndenes forlatelse 
som vi med ny iver skal gi til våre barn og barnebarn, nå gjelder oss selv. Var 
det ikke slik, da hadde vi jo ingenting å gi våre etterkommere. Asbjørn.   
 
Lørdag kveld var det 
panelsamtale med de tre 
foredragsholderne. Fra 
venstre: Knut Alfsvåg, 
Maryse Hauge og Harald 
Kaasa Hammer til høyre. 
Dessuten deltok rektor 
ved Strømmen private 
skole, John Terje Sørensen 
(nr.3 fra venstre.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En av våre søsterkirker, Messiaskirken i 
Oslo feirer fem års jubileum. 

Ved Jubileums-
gudstjenesten 
prekte erkebiskop 
Janis Vanags fra 
den Lutherske 
Kirke i Latvia 

Fra venstre 
Andreas Masvie. 
Olav Berg Lyngmo, 
erkebiskop 

Vanags, Torkild Masvie og Alf Danbolt – (vikarpastor og leder 
for pastor-opplæringsprogrammet AdFontes.) 

For 5 år siden hadde Messiaskirken sin første 
søndagsgudstjeneste på Trafikanten i Oslo.  
Siden den gang har menigheten vokst og har flyttet over i lokaler 

i Høgskolen i Staffeldtsgate.  
 

Den lutherske kirke i Kautokeino har 
tospråklighet og utvidet 1920 liturgi 
 
Som kjent er det bare i Indre Finnmark at samisk er 
hovedspråket. 
Etter dannelsen av Den lutherske kirke i Kautokeino i 1998, er 
det flere som har fått opplæring i tospråklig liturgi. 
Medhjelperen tar flere av 
leddene på samisk. Noen av 
leddene går på begge språk. 

Den siste som har fått en slik 
opplæring, er diakon og 
innsamlingsleder Asbjørn 
Hunnes. 

På bildet ser vi Hunnes sammen med kirkerådets leder Mathis 
Mathisen Sara.                  OBL 

”Vil meg til frelse ei vite her – annet enn korsets ord” 
Fortsettelse av andakten på s.6. 
 
Da får jeg liv – Den Hellige Ånd, med dens frukt; glede, fred og kjærlighet. 
(Gal 5,22) Og i evangeliet om Jesus Kristus er kilden til åndskraftig 
vitnetjeneste.  

Og ”gleden i Herren” gjør meg til et sant, ekte vitne. 
 Og det er viktig at gleden har den rette forankringen om jeg skal være 

noe verdt som vitne. Resultatene kan svinge mye. Baserer jeg gleden min på 
dem er jeg på gyngende grunn. Derfor sa Jesus til sine disipler en gang da de 
fokuserte gleden sin på hva de hadde opplevd: ”Gled dere ikke over at åndene 
er dere lydige! Gled dere heller over at deres navn er innskrevet i Himmelen!” 
(Luk 10,20) Jeg skal være opptatt av evangeliet. Høre det på nytt og på nytt, 
dette store og herlige budskap. Mitt navn er for Jesu skyld innskrevet i 
himmelen. Jeg skal ikke dø, men få leve på grunn av Jesus og det han har gjort, 
og er for meg. Når dette går opp for meg, da får jeg trang til å vitne om Jesus. 

Men jeg kan ikke gjøre meg selv til vitne. 
Bare Jesus kan gjøre det. Og det skjer når jeg lever nær ham i 

tilegnelsen av evangeliet om Jesus. Da åpner det seg en kilde med levende 
vann innenfra. I korsets evangelium ligger nøkkelen til et liv i sann trosglede, 
ekte vitnetjeneste og nestekjærlig tjeneste. Det er evangeliet som er en Guds 
kraft til frelse, helliggjørelse og forløsning. Det er Ordet om korset som gir 
meg kraft til å stå fast og å holde ut i troen fram til Jesus kommer igjen, uansett 
hva som møter meg av motgang og motstand. Evangeliet forkynner meg at 
Gud er for meg, for Jesu skyld. Jeg er i hans sterke og gode hender. Han ser og 
vil alltid mitt beste i alle forhold som møter meg. Han har elsket meg så at han 
ofret sin enbårne Sønn for meg. (Johs 3,16) Skulle det da være noe bedre sted å 
være enn hos Jesus? ”Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav han for oss 
alle, hvorledes skal han kunne annet en å gi oss alle ting med ham?” (Rom 
8,32) Så er det korsets evangelium, og bare det, som gir meg glede og 
fortrøstning. Dette gir guddommelig kraft, trøst og liv inn i alle livsforhold. 

Men hvorfor opplever jeg det så lite? 
Er det fordi evangeliet er blitt en selvfølge, noe trivielt og teoretisk for 

meg? Det er teori i hodet og ikke liv i hjerte? Jeg opplever ingen frelsesvishet. 
Jesus er ikke så stor og herlig for meg som den han er. 
 Har jeg hatt et møte med den tre ganger hellig Gud? Har han fått 
rystet meg, slik profeten Jesaja opplevde det? ”Ve meg jeg er fortapt – ”(6,5) 
Har jeg sett syndens alvor? Redd for ikke å være frelst? Blitt anfektet og 
kommet i nød for min frelse? Veien Jesus vil føre meg, så jeg kan nå fram til 
en frimodig tro på ham, er å føre meg under Guds vrede, som Paulus taler om 
(Rom 1,18) og der lar han meg være til det ikke er noe igjen av mitt eget. Til 
jeg står der tomhendt og straffeskyldig for Guds domstol. ”Alle har synder og 
fattes Guds ære. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved 
forløsningen i Kristus Jesus.” (Rom 3,23-24) Slik bryter evangeliets lys fram 
som et under. 
 Og dette under skjer når Gud blir for meg som den han virkelig er. 
 At jeg får oppleve hans vredesberøring i mitt liv. Da får jeg se at jeg 
er fortapt, og trenger Jesus og hans frelse. Dette er inngangen til alt sant trosliv. 
At jeg leser, hører og tar Ordet på alvor, så det ryster meg av engstelse og 
angst, ved det jeg skal møte. Da er den sanne vekkelse i gang. Men hvor ofte 
skjer dette i dag? Hvor ofte høres vitnesbyrd i menighet og forsamling av 
mennesker som har opplevd syndenød og angst for Guds vrede? Som har fått 
se seg frelst, fri og løst i Ordet om korset? 
 Kraften i Jesu kors åpner seg ikke for meg før jeg selv gjør erfaring av 
hva det dreier seg om i Jesu lidelse på korset. Det var min synd og skyld som 
påførte Jesus lidelsen – ”så svetten rant som blod”. Mine synder førte han til 
korset. Førte han inn under Guds vrede. Han gjorde det i mitt sted, for min 
skyld. Til frelse for meg skjedde det! 
 I dette ligger grunnen til sann glede og lovsang, og frimodig 
vitnetjeneste. 
 Måtte det virkelig skje at ordet om korset får føre mange i vår 
generasjon til sann gudsfrykt, syndserkjennelse og bekjennelse – og til jubel 
over korsets rike evangelium. 

 Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
september 2011. 
 

Driftskontoen: 
1. september stod det kr. 952,29 på bankkontoen. 
I september fikk vi inn kr. 5447,00 i gaver. 
Utgifter i perioden var 
overført Lønnskonto.    kr. 5.000,00 
Lys og Salt      kr.    0,00 
Bankutgifter   kr.        0,00 
Sum  utgifter   kr.  5000,00  
 

Den 30.september 2011 står det kr.1399,29 på 
brukskontoen.  
 

 

Adresser og telefonnr: 
Balsfjord Valgmenighet: 
Formann: Geir Halvard Holmstad 9050 Storsteinnes.  ℡ 971 58 171 
Kasserer: Knut Haugstad, 9050 Storsteinnes.  ℡ 77 72 01 96 
Formann/forstanderskapet: Torbjørn Pettersen,  
Middagsbukt 9050 Storsteinnes.    – ℡ 934 70 995 
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. 
 ℡ 416 14 519 – 908 20 980 
Kasserer: Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals. ℡ 915 30 647 
Bankkonto: 4901 10 37762 
 

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. 9, 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. ℡– 997 10 446 E-post: asbhu@tussa.com Internett: www.bedehus.net 
 

De gamle og kjente salmene fra 
Landstads reviderte salmebok lød 
kraftig i den nesten fulle salen. 
 


