
Gudstjenester i desember 2009 / januar 2010: 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET – Kl. 11.00: 
Desember 25. (1. juledag) Nordkjosbotn kirke v / EAHO 
Januar 10. Nordkjosbotn kirke v/ GHØ 
 
DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO 
Desember 24. (juleaften)  Kl. 15.00: v OBL 
  25. (1. juledag)  Kl. 11.00: v/ OBL 
  26. (2. juledag)  Kl. 11.00: v/ OBL 
  31. (Nyttårsaften)  Kl. 17.00: v/ EAHO 
Januar 01. (1. Nyttårsdag)Kl. 11.00: v/ EAHO og OBL. 
                        03.    Kl. 11.00 v/ EAHO 
 
TROMSØ VALGMENIGHET – Kl. 11.00: 
(Forsamlingshuset, Vestregt. 24) 
Desember 13. v/ GHØ 
  26. (2.juledag) v /EAHO og GHØ 
Januar 03. ”Hellige tre kongers dag” v/ GHØ 
  10. v/ EAHO 
 

Forklaring:  
OBL = Olav Berg Lyngmo 
 EAHO = Erik AH Okkels 
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen 
 

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTER OG MØTER! 
BE FOR SAMVÆRENE! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar 
Helge Ødegårdstuen 
 

Advents
tanker 

 
”Men i tidens 
fylde sendte 
Gud sin Sønn, 
født av en 
kvinne, født under loven for at han skulle kjøpe fri dem som var 
under loven, så vi skulle få barnekår.”  Gal. 4.4-5 
 
                I dette innholdsmettede utsagne fra Galaterbrevet  må vi 
virkelig erkjenne: Dette kunne ikke være kommet opp i noe 
menneskes hjerte. Vi - syndefallets slekt – med en hellig Gud og 
hans hellige lov over våre hoder. Hvem kunne bli stående i 
dommen? Hvem kunne beholde livet? 
 

               Gud Fader som elsket sin skapning – tross alt - planla 
redningen, og da tiden var inne satte han den i scene.  Lovbrudd 
må sones. Den hellige Gud må forsones. Av hvem? Blod av 
bukker og okser duger ikke. Heller ikke menneskeblod – ikke 
engang Isak,  enda han vel var en from gutt, lite skadet av egne 
synder, men han var av syndefallets slekt. Gjennom en lang 
advent forberedte Gud oss på det som skulle skje. Han valgte et 
folk, Israel. Han kalte profeter. Han ledet historien slik at Hans 
vilje, vei og råd skulle gjenkjennes når han handlet. 
 
                 Og så, i tidens fylde, da tilden var inne, lot Gud seg 
føde inn i verden. Guds Sønn født av en kvinne og menneske, 
som oss alle andre, som er født av kvinner.  Han var den eneste 
rettferdige som kunne sone syndene for oss urettferdige. Paulus 
meisler ut essensen av julens drama i noen få setninger (Fil.2.6-8) 
som biskop Erling Utnem kalte ”Paulus’ juleevangelium”: 
”Han var i Guds kår, men aktet det ikke for røvet skatt ¨å være 
Gud lik. Nei, selv ga han avkall på det, tok tjenerens kår, og ble 
menneske som vi. I sin ferd var han som et menneske. 
Og han fornedret seg, lydig til døden, døden på korset!”   
 

                   Når vi får tak i dette dramaet, 
tror budskapet og trykker det til vårt hjerte, 
da er julegleden ekte og ren.  Jesus, Guds 
Sønn er vår bror. Han sitter ved allmaktens 
høyre hånd. Hva kan skade oss?   Gledelig 
julefest! 
 
Johannes Sørensen 
 
 
 
 
 
”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på 
hans skulder. Og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig 
Gud, Evig Far, Fredsfyrste.”  Jes. 9,6. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
    
    
    
    
    

BRENN, DU BETLEHEMBRENN, DU BETLEHEMBRENN, DU BETLEHEMBRENN, DU BETLEHEM----STJERNESTJERNESTJERNESTJERNE    
 

På verda sin mørke himmel, 
Ei strålende stjerna vart tend. 

Ho varsla; No er til verda ein frelsar send. 
Ho stråla i Austerlandet og vegen dei vismenner fann. 

Dei fylgde den store stjerna som skein og brann. 
 

På verda sin mørke himmel, 
Ei strålande stjerna vart tend. 

Ho varsla; No er til verda ein frelsar send. 
Ho stråla i julenatta, ho klart over Betlehem skein 

Og ennå ho brenn over verda den stjerna rein. 
 

Ja, brenn, du Betlehem-stjerne. 
Strål over verda mødd. 

Ja, skin for dei nye slekter ein frelsar er fødd! 
Ja, brenn, du Betlehem-stjerne, for borna i land og by. 

For lyset frå dine strålar må mørket fly! 
 

Ja, brenn du Betlehem-stjerne. Strål over verda mødd. 
Skin for dei nye slekter: Ein frelsar er fødd! 

Ein frelsar er fødd! 
 

Fra julekantate av Trygve Bjerkrheim ”Den store Stjerna” 
 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 –desember 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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
HAN ER KOMMET.HAN ER KOMMET.HAN ER KOMMET.HAN ER KOMMET.    

    

Han er kommet Han er kommet Han er kommet Han er kommet ––––    hør det alle!hør det alle!hør det alle!hør det alle!    
Han er født i Davids stad.Han er født i Davids stad.Han er født i Davids stad.Han er født i Davids stad.    
Han skal oss fra fengsel kalle og la våre lenker falle,Han skal oss fra fengsel kalle og la våre lenker falle,Han skal oss fra fengsel kalle og la våre lenker falle,Han skal oss fra fengsel kalle og la våre lenker falle,    
Bringe frihet Bringe frihet Bringe frihet Bringe frihet ––––    gjøre glad, gå til stallen visegjøre glad, gå til stallen visegjøre glad, gå til stallen visegjøre glad, gå til stallen vise    menn!menn!menn!menn!    
Knel ved krybben, dårer med!Knel ved krybben, dårer med!Knel ved krybben, dårer med!Knel ved krybben, dårer med!    
Dette barn er Frelseren som til jord er kommet ned.Dette barn er Frelseren som til jord er kommet ned.Dette barn er Frelseren som til jord er kommet ned.Dette barn er Frelseren som til jord er kommet ned.    
Han er konge uten krone, han er hersker uten hær.Han er konge uten krone, han er hersker uten hær.Han er konge uten krone, han er hersker uten hær.Han er konge uten krone, han er hersker uten hær.     
Han skal reise seg sin trone der hvor satans velde er.Han skal reise seg sin trone der hvor satans velde er.Han skal reise seg sin trone der hvor satans velde er.Han skal reise seg sin trone der hvor satans velde er.    
Han skal seire uten våpen, bære blodig kongekåpen.Han skal seire uten våpen, bære blodig kongekåpen.Han skal seire uten våpen, bære blodig kongekåpen.Han skal seire uten våpen, bære blodig kongekåpen.    
Der på korsDer på korsDer på korsDer på korset skammens tre,et skammens tre,et skammens tre,et skammens tre,    
Skal han løse slektens ve.Skal han løse slektens ve.Skal han løse slektens ve.Skal han løse slektens ve.    
    

- Gå til stallen, knel der inne, ung og gammelGå til stallen, knel der inne, ung og gammelGå til stallen, knel der inne, ung og gammelGå til stallen, knel der inne, ung og gammel    
mann og kvinnemann og kvinnemann og kvinnemann og kvinne    
    

- Se, nå flykter mørkets makt for et barn i Betlehem.Se, nå flykter mørkets makt for et barn i Betlehem.Se, nå flykter mørkets makt for et barn i Betlehem.Se, nå flykter mørkets makt for et barn i Betlehem.    
Det blir dag i alle trakter, det blir lys i alle hjem.Det blir dag i alle trakter, det blir lys i alle hjem.Det blir dag i alle trakter, det blir lys i alle hjem.Det blir dag i alle trakter, det blir lys i alle hjem.    
Jordens lange natt er endt, solen lys er næJordens lange natt er endt, solen lys er næJordens lange natt er endt, solen lys er næJordens lange natt er endt, solen lys er nær.r.r.r.    
    

Det er gryet som er tent lik et morgenrødes skjær.Det er gryet som er tent lik et morgenrødes skjær.Det er gryet som er tent lik et morgenrødes skjær.Det er gryet som er tent lik et morgenrødes skjær.    
Stryk nå tåren av ditt øye, du som sukker etter fred.Stryk nå tåren av ditt øye, du som sukker etter fred.Stryk nå tåren av ditt øye, du som sukker etter fred.Stryk nå tåren av ditt øye, du som sukker etter fred.    
Han er Herren i det høye, han skal lide i ditt sted.Han er Herren i det høye, han skal lide i ditt sted.Han er Herren i det høye, han skal lide i ditt sted.Han er Herren i det høye, han skal lide i ditt sted.    

    

Gå til stallen, alt som lever, bring det lille barnet pris!Gå til stallen, alt som lever, bring det lille barnet pris!Gå til stallen, alt som lever, bring det lille barnet pris!Gå til stallen, alt som lever, bring det lille barnet pris!    
Du som med din tanke strever, gå Du som med din tanke strever, gå Du som med din tanke strever, gå Du som med din tanke strever, gå til barnet å ble vis!til barnet å ble vis!til barnet å ble vis!til barnet å ble vis!    
Lukk all verdens uro ute, ved den enkle seng av strå.Lukk all verdens uro ute, ved den enkle seng av strå.Lukk all verdens uro ute, ved den enkle seng av strå.Lukk all verdens uro ute, ved den enkle seng av strå.    
La de barske vinder tute, hit inn skal de aldri nå.La de barske vinder tute, hit inn skal de aldri nå.La de barske vinder tute, hit inn skal de aldri nå.La de barske vinder tute, hit inn skal de aldri nå.    
Ved en fattig krybbeleie ender vismenn sine veie.Ved en fattig krybbeleie ender vismenn sine veie.Ved en fattig krybbeleie ender vismenn sine veie.Ved en fattig krybbeleie ender vismenn sine veie.    
    

I en usset dyrestall hentes håp for slektens fall.I en usset dyrestall hentes håp for slektens fall.I en usset dyrestall hentes håp for slektens fall.I en usset dyrestall hentes håp for slektens fall.    
Her har jord og himmel møtHer har jord og himmel møtHer har jord og himmel møtHer har jord og himmel møte i et tidløst øyeblikk.e i et tidløst øyeblikk.e i et tidløst øyeblikk.e i et tidløst øyeblikk.    
Dette barn med blod skal bøte syndens sår som slekten fikk.Dette barn med blod skal bøte syndens sår som slekten fikk.Dette barn med blod skal bøte syndens sår som slekten fikk.Dette barn med blod skal bøte syndens sår som slekten fikk.    
Han skal ende sine dager likke fattig som han kom.Han skal ende sine dager likke fattig som han kom.Han skal ende sine dager likke fattig som han kom.Han skal ende sine dager likke fattig som han kom.    
Han skal bære våre plager og vår hele usseldom.Han skal bære våre plager og vår hele usseldom.Han skal bære våre plager og vår hele usseldom.Han skal bære våre plager og vår hele usseldom.    
    

Men i dødens siste time, da skal seiersklokken kime.Men i dødens siste time, da skal seiersklokken kime.Men i dødens siste time, da skal seiersklokken kime.Men i dødens siste time, da skal seiersklokken kime.    
Livets høvding Livets høvding Livets høvding Livets høvding ––––    JJJJesus Krist, han er seieren til sist!esus Krist, han er seieren til sist!esus Krist, han er seieren til sist!esus Krist, han er seieren til sist!    
Hør det menneske på jord:Hør det menneske på jord:Hør det menneske på jord:Hør det menneske på jord:    
JESUS HAR DET SISTE ORD!JESUS HAR DET SISTE ORD!JESUS HAR DET SISTE ORD!JESUS HAR DET SISTE ORD!    
Josef Haugen.Josef Haugen.Josef Haugen.Josef Haugen.    
 

ADVENT OG ADVENTSTIDADVENT OG ADVENTSTIDADVENT OG ADVENTSTIDADVENT OG ADVENTSTID    
    
    Ordet ADVENT kommer av det latinske ordet Adventus Domino,Adventus Domino,Adventus Domino,Adventus Domino,    
som betyr ”ankomst” eller ”komme””ankomst” eller ”komme””ankomst” eller ”komme””ankomst” eller ”komme” – Og denne ”ankomst eller komme” 
har med vår Herre Jesu Kristi komme til jorden, som verdens frelser og 
konge. Derfor har den kristne kirke i århundrer feiret advent, som 
forberedelse til julens høytid. Som fastetiden er påskens forberedelse, så er 
advent det for julen. Slik var den tenkt å skulle være en hjelp til stillhet, 
ettertanke, bønn og forventning. 
 Det er noe usikkert når de kristne begynte å markere adventstiden. 
Den tidligste referanse en har, er fra et konsil i Saragossa i år 380, hvor en 
begynte å se på tiden før jul som noe spesielt. Fra dette konsil ble det 
vedtatt at ingen skulle være fraværende fra kirken i de tre ukene mellom 17. 
desember og Herrens åpenbaring (Epifani) 6. januar.  
 Men det var først etter en synode som ble holdt i Lerida i år 524, at 
en med sikkerhet vet at denne tiden ble fastlagt som starten på kirkeåret. 
  I den første tiden ble advent markert som en bots og fastetid i alle 
kirker. Men i dag er ikke dette lengre universelt, som f. eks. i den 
reformerte kirke i Nederland og den anglikanske kirke, hvor adventstiden 
ikke lenger markeres. Den katolske kirke markeres adventstiden som en 
bots og fastetid fortsatt, men med mindre strenge regler enn i fastetiden før 
påske. I den ortodokse kirke er dette med faste strengere, og den kalles der 
ofte for vinterfastenvinterfastenvinterfastenvinterfasten.  

Når advent ble markert med faste og bot, så var hensikten å sikre 
åndelig forberedelse til feiringen av Jesu fødsel.  

Maten var også et viktig moment. F. eks. i det norske 
bondesamfunn var det i tidligere tider innskjerping på kostholdet i ukene 
før jul. Noen steder brukte de 23. november (St Clemens dag) som en regel 
om at fra nå av og fram til jul skulle barna få mindre med mat, slik at de 
skulle bli ekstra glade over den feite maten i jula. Blant fastematen sto fisk 
høyt. Derfor er det vel i vår tid høysesong på lutefisk mange steder i 
adventstiden. 

Fram til 2. verdens krig ble advent kun markert i kirkene  
 Tradisjonen med å markere adventstidens gang, - med å tenne lys 
hver av de fire søndagene er nok gammel, og det er usikkert når den ble 
innført. En myte forteller om en tysk dame som ville lage en kalender til sin 
funksjonshemmede sønn, som gledet seg slik til jul. Hun fant opp 
adventsstaken, og tente lys for å telle ned til jul. 
 I den ortodokse kirke starter advent den 15. november og varer i 40 
dager. I de fleste kirker for øvrig begynner den på søndagen som er 
nærmest festen for St. Andreas – 30. november og varer fire søndager fram 
til jul. Her hos oss er første søndag i advent enten sist i november eller først 
i desember. 
 Men advent handler mer enn om religiøse skikker. Den peker 
framover – mot Messias, herlighetens konge, Jesus Kristus, Guds Sønn, 
som skulle komme. Og Han er kommet. Etter sin lidelse død og 
oppstandelse får våre synder, sitter han nå ved Faderens høyre hånd og har 
all makt i himmel og på jord. Og snart skal han komme igjen for å dømme 
levende og døde. 
 Venter du på ham? Har han rom hos deg? Hør, han har en hilsen 
til deg i denne (din travle) 
adventstid: ”Se, jeg står for ”Se, jeg står for ”Se, jeg står for ”Se, jeg står for 
døren og banker. Om noen hører døren og banker. Om noen hører døren og banker. Om noen hører døren og banker. Om noen hører 
min røst og åpner døren, damin røst og åpner døren, damin røst og åpner døren, damin røst og åpner døren, da    vil vil vil vil 
jeg gå inn til ham og holde jeg gå inn til ham og holde jeg gå inn til ham og holde jeg gå inn til ham og holde 
nattverd med ham, og han med nattverd med ham, og han med nattverd med ham, og han med nattverd med ham, og han med 
meg.” meg.” meg.” meg.” (Johs. Åpb. 3,20) 
 Hva er ditt svar? – ”Jeg 
sier i mitt stille sinn. Du Guds 
velsignende kom inn!”   
ghøghøghøghø    
 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
november 2009. 
Driftskontoen: 
1.november stod det kr. 9 541,24 på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn kr. 8 083,- i gaver. 
Samlede utgifter i oktober var kr.14 066.- 
Den 30. november 2009 står det kr. 2.555,24 på 
brukskontoen.  
Dette betyr at de siste 3 månedene har vi hatt et 
underskudd på ca 3 tusen kr . pr. mnd 

 

JULEHILSENJULEHILSENJULEHILSENJULEHILSEN    
    

”Stå stille og gi akt på Guds under!” Job 37,14”Stå stille og gi akt på Guds under!” Job 37,14”Stå stille og gi akt på Guds under!” Job 37,14”Stå stille og gi akt på Guds under!” Job 37,142555255525552555    
Ja, Jesus er Guds under. Til oss er han kommet som bror i dag.Ja, Jesus er Guds under. Til oss er han kommet som bror i dag.Ja, Jesus er Guds under. Til oss er han kommet som bror i dag.Ja, Jesus er Guds under. Til oss er han kommet som bror i dag.    

La oss tilbe ham Guds under: Vår HeLa oss tilbe ham Guds under: Vår HeLa oss tilbe ham Guds under: Vår HeLa oss tilbe ham Guds under: Vår Herre Krist!rre Krist!rre Krist!rre Krist!    
Med disse ordene vil vi få ønske alle lesere av Lys og Salt, gode medarbeidere i Med disse ordene vil vi få ønske alle lesere av Lys og Salt, gode medarbeidere i Med disse ordene vil vi få ønske alle lesere av Lys og Salt, gode medarbeidere i Med disse ordene vil vi få ønske alle lesere av Lys og Salt, gode medarbeidere i 

menighetene, og de mange trofaste gudstjenestebesøkende i Valgmenighetene her nord menighetene, og de mange trofaste gudstjenestebesøkende i Valgmenighetene her nord menighetene, og de mange trofaste gudstjenestebesøkende i Valgmenighetene her nord menighetene, og de mange trofaste gudstjenestebesøkende i Valgmenighetene her nord     
EN VELSIGNET JULEHØYTID.EN VELSIGNET JULEHØYTID.EN VELSIGNET JULEHØYTID.EN VELSIGNET JULEHØYTID.    

Takk for godt medarbeiderfelleskap Takk for godt medarbeiderfelleskap Takk for godt medarbeiderfelleskap Takk for godt medarbeiderfelleskap ––––    for rikt Åndens safor rikt Åndens safor rikt Åndens safor rikt Åndens samfunn om Ordet og nattverdbordet. mfunn om Ordet og nattverdbordet. mfunn om Ordet og nattverdbordet. mfunn om Ordet og nattverdbordet. 
Takk for forbønn og omsorg.Takk for forbønn og omsorg.Takk for forbønn og omsorg.Takk for forbønn og omsorg.    

GUDS FRED OG GODT NYTT ÅR!GUDS FRED OG GODT NYTT ÅR!GUDS FRED OG GODT NYTT ÅR!GUDS FRED OG GODT NYTT ÅR!    
Med vennlig hilsenMed vennlig hilsenMed vennlig hilsenMed vennlig hilsen    

Olav Berg Lyngmo, Sverre Gundersen, Erik Okkels Olav Berg Lyngmo, Sverre Gundersen, Erik Okkels Olav Berg Lyngmo, Sverre Gundersen, Erik Okkels Olav Berg Lyngmo, Sverre Gundersen, Erik Okkels     
Gunnar Helge Ødegårdstuen.Gunnar Helge Ødegårdstuen.Gunnar Helge Ødegårdstuen.Gunnar Helge Ødegårdstuen.    

 
 

Ordet ble kjøtt. 
 

Religionshistoria kan nok fortelle om mennesker som ble halvguder 
eller liknende, og at guder ”kledde seg ut” som mennesker for en 
tid, men at Gud ble menneske, for alltid å være menneske, det er 
utenkelig for oss mennesker. Derfor skal vi nå minnes noe helt 
fantastisk! 
Likevel ville vi aldri ha feiret dette helt fantastiske, om det ikke var 
for Hans, Gudmennesket sine ord: ”Det er fullbrakt.”   Fordi vår 
Herre og frelser, Jesus Kristus ble født til et menneske og fullførte 
den frelsesgjerning han ble sendt for å gjøre, har du i dag en som 
kaller deg søster, bror, (Mark.3,32.) ved Den allmektige Gud Faders 
høyre hånd. 
Derfor er din julefeiring en god jul, om du er frisk og lykkelig i din 
familie, eller syk og alene. 
Hilsen oss i redaksjonen: Gunnar Helge Ødegårdstuen og Asbjørn 
Hunnes. 
 

 
Konvent og bispevalg i Misjonsprovinsen. 

 
Lørdag 14. nov. var jeg i Göteborg for å delta i Misjonsprovinsens  
Provinskonvent, som er dets øverste organ. En vel 100 var kommet  
for å delta i det høytidelige og festlige program med hilsen fra  
biskop Arne (som hadde fått lungebetennelse), andakt og foredrag, 
 høymesse og det egentlige årsmøte. 
Med foredragene var det satt særlig fokus på Finland og Guds rikes kamp der. 
Bakgrunnen var, at den finske Lutherstiftelsen har bedt om å få en egen biskop 
med henblikk på å oppbygge et selvstendig bispedømme i Finland i Misjons-
provinsens sammenheng. Provinskonventet etterkom dette ønske, så det er nå 
besluttet å foreta bispevalg til dette nye bispedømme i januar ved et ekstraordinert 
Provinskonvent, og bispevielse i Helsingfors 27. mars neste år – om Gud vil.  
Etter årsmøteforhandlingene begynte avstemningen om biskop Arne Olssons 
etterfølger, hvor hver stemmeberettiget gikk opp og la sin stemme i stemmeurnen.  
Mens stemmene ble talt opp, holdt prestene prestemøte, hvor vi bl. a. nominerte 
kandidater til valget til det nye bispedømmet i Finland. 
Det ble nødvendig med en annen valgrunde, så først 27. nov. er resultatet kommet, 
at Roland Gustafsson, Missionsdirektor i Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) nå er 
valgt som Arne Olssons etterfølger og skal bispevies 20. mars.  
       Erik AH Okkels 
 
   


