
Gudstjenester for juni/juli:  
 

Balsfjord Valgmenighet: 
SØNDAG 22. JUNI – KL. 11.00: Storsteinnes kapell v/ Erik 
Okkels 
SØNDAG   6. JULI – Kl. 11.00: Tennes kirke v/ Gunnar Helge 
Ødegårdstuen 
 

Tromsø Valgmenighet: 
SØNDAG 22. JUNI – KL. 11.00: Forsamlingshuset, Vestregt, 
24, v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen. 
SØNDAG   6. JULI – Kl. 11.00: Forsamlingshuset Vestregt, 24, 
v/ Erik Okkels 
 

Den Lutherske kirke i Kautokeino: 
 SØNDAG 13. JUNI – KL. 11.00: v/ Gunnar Helge 
Ødegårdstuen 

 
Fellesstevnet 28-29.juni se egen omtale. 

Velkommen til gudstjenestene! 
 
NÅR DET GJELDER HØSTENS GUDSTJENESTER ER 
IKKE DATOENE KLARLAGT ENDA, SÅ VI BER 
MENIGHETENE FØLGE MED I AVISENE NÅR DET 
STARTER OPP. 
 
 

Velkommen til gudstjenestene! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Treenighetstiden  
 

Mens tiden fra Advent til Pinse følger Jesu liv fra fødsel til 
Den Hellige Ånds komme, så er treenighetstiden menig-
hetens halvår. 
Kol 3:1 Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der 
oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 
Det er denne dobbeltheten kirken lever i: Vi er oppreist med 
Kristus, som sitter ved Guds høyre hånd; der er vi også. Kol 
3:3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. 
Alt her og nå kan vi fryde oss i Jesu Kristi frelse og himlenes 
salighet. 
Og likevel så sier Paulus at vi skal søke ”det som er der 
oppe” Joh 17:15f Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av 
verden, men at du skal bevare dem fra det onde. v 16. De er 
ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Ikke av verden, 
men i verden. Det er kirkens – det er ditt og mitt liv.  
Joh 16:13-15 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han 
veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg 
selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting 
skal han forkynne dere. 14 Han skal herliggjøre meg, for han 
skal ta av mitt og forkynne det for dere. 15 Alt det som Faderen 
har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for 
dere. 
Legg merke til v. 15 og 16. Det som er Faderens og Sønnens, 
det er Guds Ord. Det er dette Ånden skal gi oss, Han skal 
ikke ta av sitt eget, Nei han skal forkynne oss Guds Ord. Det 
er Bibelen. 
Derfor er vårt liv, som enkelte kristne og som kirke, et liv i 
og av Guds Ord. Joh 8:31 Jesus sa da til de jøder som var 
kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i 
sannhet mine disipler. 

Slik er kirkens liv i korthet å 
be tollerens bønn: Gud vær 
meg synderen nådig, og så å gå 
rettferdiggjort ned til sitt hus. 
Dette er Kirkens liv, dens 
gudstjeneste. Dette er 
himmelens salighet på jorden.

   
 Asbjørn Hunnes. 
 
 
 

 

”En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var 
Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for 
at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men 
han skulle vitne om lyset.               Joh. 1. 6-8 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Dåp i Tromsø Valgmenighet 
Som nevnt i forrige nummer av Lys og Salt var det dåp 1. 
pinsedag. Da ble Gabriel døpt til Faderen og Sønnen og Den 
Hellige Ånds navn, og innlemmet i menigheten. 
Dette ble en sterk og fin opplevelse for menigheten, hvor mye 
folk var samlet. 
Som sagt var dette den første dåp siden menigheten ble stiftet. 
Begge prestene deltok under gudstjenesten. 
En slik handling medfører også for menigheten ansvar, gjennom 
forbønn og oppfølging. 

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

 
 
 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa - juni 2008. 

 

Adresser og telefonnr: 
 

Balsfjord Valgmenighet: 
Formann: Svein Sørensen, 9040 Nordkjosbotn Tlf. 77 72 06 37 
Kasserer: Knut Haugstad, 9050 Storsteinnes Tlf. 77 72 01 96 
Formann/forstanderskapet: Torbjørn Pettersen, Middagsbukt 9050 Storsteinnes, 
Tlf. 77 72 08 24 – Mb. 464 71 779 
 

Tromsø Valgmenighet: 
Formann: Johannes Sørensen, Vesterliv 40, 9013 Tromsø Tlf. 77 69 94 60 – Mb 
981 78 249 
Kasserer: Tove Hanssen, Dueveien 8, 9015 Tromsø. Tlf. 77 67 33 13 
 

Den Lutherske kirke i Kautokeino 
formann:  Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesv. 9520 Kautokeino. 

 Tlf: 78 48 63 24 - 90 82 09 80 
Kasserer: Inga Turi Hætta, Gártnetmáras 13, 9520 Kautokeino.  

 Tlf.: 78 48 61 34 
 

Menighetenes prester: 
Gunnar Helge Ødegårdstuen Varden 175, 9018 Tromsø. Tlf. 77 61 11 85 – 915 
10 821. Erik Okkels,  Nedre Markveien 37, 9011 Tromsø Mobil 0045 2873 2193. 
Olav Berg Lyngmo, Prestjordvn. 9, 8530 Bjerkvik. ℡ 996 25 241. (Lyngmo har 
permisjon til juni 08.) 
Biskop Børre Knudsen, 9055 Meistervik 

 

Prosjektkonto (lønn) 
(Gjelder for menighetene i Tromsø / Balsfjord)0539.540 8196 

 

Støttegruppa; Lys og salt. 
Sekretær og kasserer: Asbjørn Hunnes. 6144 Sylte. Tlf: 70 02 21 40 Mob: 997 
10 446 E-post: asbhu@tussa.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rekneskapssammendrag for 
Støttegruppa mai 2008. 

Driftskontoen: 
1.mai stod det kr. 1092,04 på bankkontoen. 
I mai fikk vi inn kr.15.294 i gaver.  
Samlede utgifter var kr. 16.756. 
Den 30.mai står det kr. 630,04 på brukskontoen. 
 

I tillegg til dette har vi i mai fått ei gave på  

Kr. 100 000,- Denne har vi brukt slik: 

Byggefondet har fått 60 000 kr. Dette har satt oss i stand til å 
betale ned de to største private lånene på til sammen 55 000 Nå har vi 
private lån på til sammen 49 000.  
De 30 803,91 kronene som nå står på byggefondet skal etter våre 
beregninger være nok til å betale vanntilknytningsavgiften. Denne 
saken er ennå ikke løst. 
 
De andre 40 000 kronene har vi satt på et fond som vi kaller reise og 
reservefond. 
På budsjettet (jan.2008) budsjetterte vi med 8 000 til ”fødselshjelp” 
for dem som vil bygge nye menigheter. Fondet på 40 000 skal brukes 
til dette, og samtidig fungere som sikkerhet. 
 

Som dere ser har vi ikke satt av noe fra denne gaven til den 
vanlige driften, selv om driftskontoen nå er helt tom håper vi 
på at dere vil være trofaste nå som før, slik at det kommer 
nok inn både til driften og det private lånet 10.000 kronene 
som vi har avtale på å betale tilbake i år. 
 
 
 
 
 

PINSESTEVNE I KAUTOKEINO 2008 
 

Vi fikk noen rike dager i bedehusmenigheten. Denne gang i langt 
romsligere lokaler, siden bedehuset er utvidet. Dette velstelte 
bedehuset som nå også har fått tårn, er som en pryd i sentrum av 
bygda. 
Reindriftsamene har nå en travel tid. Dette til tross, så var vi mer enn 
seksti samlet til høymesse 1.pinsedag. Menighetens faste prest, Olav 
Berg Lyngmo hadde noen gode velkomstord, og ledet ellers stevnet på 
en sindig og god måte. 
På ny gledet det meg å få lytte til den fyldige samiske salmesang, - og 
Inga Turi Hætta som tross sine 82 år, - med sine flotte orgeltoner, 
løftet våre sinn til høytid og til tilbedelse av den Herre og Frelser vi 
tror på. Festlig var det å høre barnetrinn og myke barnestemmer. Det 
beriket fellesskapet. 
 

Høymesseteksten var fra Joh.ev.14.23-30, og jeg hadde fått i oppdrag 
å dele denne. Pinsens evangelium er i sannhet gledens og trøstens 
glade budskap, - og som vi alle må lukke inn i våre hjerter og sinn. En 
troende mann sa til meg senere: Det er en så vanskelig tid vi lever i. 

Skal vi bli bevart i vårt liv med Kristus, må vi høre dette nådens 
evangelium. 
 

Om ettermiddagen var det også samling om Guds ord. Her var det 
Mathis M. Sara som talte så velsignet ut fra Joh. 15. 1-11,- om Jesus 
som det sanne vintre, og vi som grenene. Jeg fikk dele et ord til slutt 
fra Johs.åp.1.1-8. 
 

2. pinsedag var det nattverd – gudstjeneste. Jeg prekte over dagens 
tekst fra Joh. 3.16 – 21, mens Johan A. O. Eira holdt en meget 
berikende skriftetale fra Joh.6.44 – 47. Vidunderlig er det å få merke 
fellesskapet med bot og nådens ord og sakrament. Det er i sannhet De 
Helliges samfunn. 
 

O. B. Lyngmo har ikke lønn for sin prestetjeneste. Han er derfor 
avhengig av inntekt på annen måte for å leve. For å rekke 
arbeidsdagen 3. pinsedag, måtte vi ta fatt på de 50 mil etter 
gudstjenesten. Men fra sykestua var det ønske om besøk, - og til glede 
for flere der, fikk vi med oss en nattverdstund for dem. 
 

Det må også nevnes at etter møtet 1. pinsedag, hadde noen fra 
kvinnesiden ordnet med god og rikelig bevertning. En vil også si en 
varm takk til Berit Turi Mortensen som trofast tolket, - og til Kirsten 
og Anders Siri, - og til 
Mathis M Sara og frue 
som var så elskverdig å 
be Lyngmo og meg på 
middag. Beskjemmet blir 
en over den 
takknemlighet 
menigheten har for at en 
kommer og forkynner 
Guds ord i all sin ringhet 
Personlig er jeg meget 
takknemlig for å få slike 
rike dager. Og Gud 
Fader skal ha takk som 
 velsignet.  
Med hilsen Arthur Olsen 
 

Pinsegudstjenesten i Balsfjord Valgmenighet 
2. pinsedag ble nokså vinterlig. En god del snø var kommet i 
løpet av natten, og med sterk vind var det ikke lett å ta seg fram. 
Dette gjorde nok at frammøte ikke ble så stort som ellers. Men 
for de som fant veien ble det en fin og rik samling. 
Gudstjenesten var ved Erik Okkels. 

 
 
 
 

Den Lutherske kirke i Kautokeino har 
fått egen hjemmeside på internett. 

Skriv: www.bedehus.net i nettleseren, og du får opp 
hjemmesida. Her kan du finne bilder fra utvidelsen 
og mye mer. Her finner du også alle nummerene av 

Lys og Salt. 

Bønn i Jesu Kristi navn 
mot avguderiet og ulovene i den norske stat 

  

Bønneopprop fra Akademi for Kristen Folkeopplysning 
  
”Gud er på tronen en nu – og så lenge Han sitter der er det ingen  
grunn til mismot.” H.E. Nissen 
  
Vår norske stat – det norske hus - var tuftet på Sannhets grunn i Gr.l. § 2 - og 
makten som myndighetene brukte (Rom. 13,3-4), var forankret i den rette 
frihet og orden som samfunnet vårt bygde på. 
Nå har mange forkynnere sovet i sin frykt for å forkynne loven for både 
enkeltmennesket og statsledelsen i en stadig sterkere antinomisme – og 
frafallet og folkesyndene har vokst til uhyggelige dimensjoner og nådd 
Stortinget for å bli til u-lover. Våre fedre sa at ”Med lov skal landet byggjast 
og ikkje med u-lov øydast”. Våre fedre så og bygde med Norges to 
øyenstener. Bibel og Grunnlov. Over lang tid nå er denne gode rettsorden 
med kildene ned i Sinailoven undergravet og rives nå ned. 
  
Ingen økumenisk bønneaksjon som ikke står på SANNHETS grunn alene kan 
regne med at Herren går med. Hele GT og NT og vår historie vitner om at 
Gud kun går med dem som står på Hans sannheter og ber om å få være helt 
med Han. Flertall eller mindretall spiller ingen rolle for Gud. Om Gud stiller 
seg foran en liten hær, endog en stor nullitet – har de makten og ”flertallet” 
på sin side. Vi minner om Abraham, Moses, Gideon, David og Goliat og 
mange flere som kjempet og seiret i Herrens navn! Herren har aldri dradd 
slagen fra et eneste slag! Saml grupper i ditt hjem og bedehus og gå på 
kne i Jesu navn. 

Den 25. mai 2008  
For Akademi for Kristen Folkeopplysning 

Stein Henriksen      Jørgen Høgetveit 
Formann i AKF      sekretær 
 
Oppropet er sterkt forkortet. 
Asbjørn Hunnes. 
 
 
 

FELLESSTEVNEFELLESSTEVNEFELLESSTEVNEFELLESSTEVNE    

28.28.28.28.----29. JUNI 200829. JUNI 200829. JUNI 200829. JUNI 2008    

ALTEIDET I KVÆNANGENALTEIDET I KVÆNANGENALTEIDET I KVÆNANGENALTEIDET I KVÆNANGEN    

    

Menighetene i Balsfjord, Kautokeino og Tromsø inviterer til 
Fellesstevne på Alteidet i Kvænangen. 
Programmet for helgen blir slik: 
Lørdag 28.juni kl. 17.00: Møtesamling. 
Søndag 29. juni kl. 11.00: Gudstjeneste med skrifte og nattverd. 
Etter gudstjenesten: ”kirkelunch.” 
Kl. 17.00: Møtesamling. 
De som deltar blir prestene Olav Berg Lyngmo, Erik Okkels og Gunnar 
Helge Ødegårdstuen. 
 
Tlf. til Alteidet Camping for bestilling av hytter er: Tlf: 974 87 
345 
For støttegruppen og andre interesserte vil dette være en god anledning 
til å bli kjent med menighetene. 

Hjertelig velkommen til stevnet! 

 
 
 

Arthur Olsen taler med kirkeformann 
Mathis Mathisen Sara som tolk. 


