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Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han 
skal frelse sitt folk fra deres synder. 

Matt 1:21 
 

 

 
 

 

 
 

KALLSBREV. 
 
Til Thor Henrik With 
 
Vi, prester, vigslede diakoner og styreledere for 
valgmenighetene i Balsfjord, Kautokeino og Tromsø 
kaller deg Thor Henrik With til biskop for 
valgmenighetene. 
 
Vi bærer frem dette kallet i tro og tillit til at du har de 
evner og gaver som kreves av en tilsynsmann. Dersom 
også Herren kaller deg til denne tjenesten, vet vi at: 
”Han er trofast som har kalt deg. Han skal og gjøre det”. 
 
Alteidet 17. juli 2010 
 
Gunnar Helge Ødegårdstuen Erik A.H. Okkels, 
Sverre Gundersen   Asbjørn Hunnes   
Svein Sørensen        Mathis Mathisen Sara 
Johannes Sørensen. 

B – post 
 
Returadresse: 
Lys og Salt 
Co. A. Hunnes 
6144 SYLTE 
 

Gudstjenester og møter i 
januar / februar 2021 

 

BALSFJORD VALGMENIGHET – KL 11.00 
Januar:  15. Storsteinnes kapell v/ EAHO 
Februaer:  05. Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 
   19. Nordkjosbotn kirke v/ GHØ 
 

DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO – 
KL 11.00 
Januar:  22. Skriftemå og nattvard v/ EAHO 
   29. Skriftemål og nattvard v/ OBL 
Februar:   19. Gudstjneste v/ SG 
   26. Skriftemål og nattvard v/ EAHO 
 

TROMSØ VALGMENIGHET – KL 11.00 
Januar:  22. Gudstjeneste v/ GHØ 
Februar:  12. Gudstjeneste v/ GHØ 
   26. Gudstjeneste v/ GHØ 
 

BL = Olav Berg Lyngmo 
EAHO = Erik A. H. Okkels 
SG = Sverre Gundersen 
OBL = Olav Berg Lyngmo 
 

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

 
 
 
Prestetjenesten vår. 
Vi sakser fra styremøteprotokollen til Tromsø 
Valgmenighet 18.okt.2011 
Sak 6.   Behovet for å få fram nye prester 
Gunnar Ødegårdstuen har søkt permisjon pga helsemessige forhold. 
Søknaden er innvilget (fram til 12.januar) så vidt angår Tromsø-
menigheten. Nye menigheter antas å etableres innen relativt nær 
horisont. Utvidede oppgaver som skissert ovenfor krever mer  
personell. 
  Hva gjør vi? 
Richard Skollevoll har medvirket i mange gudstjenester med preken 
og andre liturgiske oppgaver. Han forventes å avslutte sin mastergrad  
dette semesteret. Han kan være villig til å ta et semester ved 
forsamlingsfakultetet i Göteborg for å kvalifisere for pastortjeneste. 
   For å kunne realisere det, må han ha en finansiering på anslagsvis  
kr. 50.000. Etterpå vil han være disponibel som ”teltmaker prest”. 
  Vi anbefaler samarbeidsmenighetene å gå inn for å kalle Richard til slik 
tjeneste og bevilge det nødvendige beløpet fra konto for prestelønn  
og gi uttrykk overfor AU at grep som nevnt ovenfor tas umiddelbart. 
 
 

 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa – januar 2012. 

 

Vitnesbyrdet om Jesus  
Andakt av Jan Bygstad over Joh 1:29-34  
 
Det er viktig å være klar over at hemmeligheten med Jesu person, er grunnlaget 
for frelsen. Hadde ikke Jesus vært den han var, kunne vi ikke blitt frelst. 
   I denne søndagens tekst møter vi Døperens vitnesbyrd om Jesus. Å vitne om han 
som skulle komme og berede vei for ham, var Johannes' kall. Det er et mektig 
vitnesbyrd han her bringer om Jesus. 
   Vi forstår at det som skjedde ved Jesu dåp ga Johannes en klar erkjennelse av 
hvem Jesus. er. Her hørte Johannes Faderens vitnesbyrd om sin Sønn, (Matt 
3,13ff), og senere henviser Jesus til denne enheten mellom Faderens og Johannes' 
vitnesbyrd, (Joh 5,31ff). 
   Johannes' vitnesbyrd om Jesus er tredobbelt: Jesus er 
   1) Guds lam som bærer verdens synd, (v. 29) 
   2) Han som døper med Den Hellige Ånd, (v. 33), og 
   3) Guds Sønn, (v. 34). 
Uten at Jesus er alle disse tre ting på én gang, kan han ikke være verdens Frelser. 
Betegnelsen «Guds lam» viser oss tilbake til Det gamle testamentes 
offerlovgivning. Der ble årsgamle lam brukt til det daglige syndoffer, likesom de 
også ble brukt i forbindelse med påsken. Den grunnleggende tanke i GTs 
lovgivning om syndoffer, er at offerdyret bar synden i synderens sted, og derfor 
måtte lide i syndernes sted. På den måten ble synden sonet, slik at folket kunne få 
tilgivelse, (se for eksempel 3M 4 og 16). Det er en grunntanke i Bibelen at «- uten 
at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt», (Heb 9,22). Døperen kom altså til den 
innsikt da Jesus ble døpt, at Jesus er dette Guds lam, og at soning for synd dermed 
er avhengig av Ham. 
   Det ord som i grunnteksten brukes for «å bære», betyr både det ”å bære en 
byrde», og «å ta bort”, og vi skal regne med at begge betydninger klinger med i 
teksten her. Det er også viktig å legge merke til at Johannes sier at Jesus ikke bare 
bærer Israels synd, men at han bærer hele verdens synd. Ved ham skal også 
hedningene få del i syndenes forlatelse, og Abrahams velsignelse (Gal 3,13f; 
1Mos 12,1-3). Dermed kan også hedningene få Den Hellige Ånd. 
   Av denne grunn kalles Jesus «han som døper med Den Hellige Ånd». Dette 
uttrykk har i vårt århundre blitt mye misbrukt. Man har talt om «dåpen i Den 
Hellige Ånd» som noe som kommer i tillegg til frelsen, og som ikke alle kristne 
nødvendigvis får del i. NT bruker imidlertid denne uttrykksmåten som 
ensbetydende med det å bli frelst. Så sant et menneske har tatt imot Jesus og er 
blitt frelst, er det også blitt døpt med Guds ånd. Etter at ånden ble gitt på Pinsedag, 
har alle Guds barn del i ham: «Om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke 
ham til», (Rom 8,9). 
   Når Jesus for det tredje også kalles Guds Sønn, svarer det til Faderens ord som 
lød i dåpen: «Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag-» (Matt 
3,17).  
   Tittelen Guds Sønn beskriver det særlige forhold det mellom Jesus og Faderen, 
og som skiller Jesus fra ethvert annet menneske. Som Guds Sønn er Jesus «født av 
Faderen før alle tider», «født, ikke skapt», og derfor «av samme vesen som Fade-
ren», (se den nikenske trosbekjennelse, som hos oss gjerne brukes under 
gudstjenester på høytidsdager). Derfor er det også slik at i og med Jesu fødsel, er 
«Ordet blitt kjød», og Gud selv vandrer på vår jord i et menneskes skikkelse. 
Igjennom Johannes' vitnesbyrd åpenbares altså hemmeligheten med Jesu person. 
Når denne hemmelighet åpenbares for et menneskes hjerte, da blir det frelst. For 
frelsen er bundet til og gis i og med Jesus selv.     1.søn. e. Kr. Åpenbaring, sakset 
fra  Dagen i 2010 
 
 



Valgmenighetene i Balsfjord, Kautokeino og Tromsø. 
 

Selv om tiden er ond og sorgene mange, er likevel sorgen over egne 
synder og feiltrinn titt og ofte den tyngste byrden å bære. Vi lengter 
etter Guds barns forløsning og blir trøstet og gledet i mellomtiden av 
evangeliet om alle våre synders nådige forlatelse og salig barnekår hos 
Gud vår Far. Slik er vi glade for at det er gitt oss et embete som ikke 
bare skal våkte hjorden og avvise falsk lære, men også løse fra synder i 
vår frelser Jesu Kristi navn og blod. 
 

Hva forventer vi av vår biskop? 
Først og fremst forventer vi at han lar seg lede av Guds Ord slik det er 
gitt oss i Den Hellige Skrift, og fortolket i de old-kirkelige og de 
lutherske symboler. 
 

Han må så langt han kan se til at Ord og Sakrament blir rett forvaltet i 
menighetene. 
 

Han prøver og vigsler nye tjenere som kalles til menighetene. 
 

Han må veilede og formane menighetenes kalte tjenere til å utføre sin 
tjeneste til velsignelse for menighetene. 
 

Han må verne om livet som hellig, gitt av Gud fra unnfangelsen av, tale 
barnets sak, verne om ekteskap og familie slik Gud har gitt bud om. 
 

Han er veileder og rådgiver for menighetene i saker som forelegges 
ham, og i forhold der han selv ser behov for det. 
 

Han representerer menighetene overfor den verdensvide kirke. 
 

Han ivaretar enheten i Kristi kirke og bygger fellesskapet mellom 
valgmenigheter og forsamlinger som kjemper for å bevare den sunne 
lære og verner menighetene mot forførende lære og lærere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
Det store frafallet 
 

   Den Norske regjering innførte i 1978 abortloven med en stemmes 
overvekt. 
   Biskoper og prester protesterte mot loven. Men da det kom til 
handling trakk de seg og Børre Knudsen ble stående alene i striden mot 
denne ugudelige loven. 
   Dette var det virkelige alvorlige frafallet i den DNK hittil. 
   Det er denne loven som har ført til den liberale utviklingen i DNK. 
(For når dette skulle være rett, blir ingenting galt heretter.) 
 

   Etter storsamling i Balsfjord kirke forlot B.K. kirken av mangel på 
medhold, men majoriteten av Balsfjord menighetsråd støttet Børre K. 
og kalte han til å fortsette som prest i menigheten. 
   Dette startet en prosess som ledet til opprettelsen av Balsfjord 
valgmenighet.     Svein Sørensen 

    
VALGMENIGHETENE VALGMENIGHETENE VALGMENIGHETENE VALGMENIGHETENE ----    

OPPRINNELSE OG VEIEN VIDEREOPPRINNELSE OG VEIEN VIDEREOPPRINNELSE OG VEIEN VIDEREOPPRINNELSE OG VEIEN VIDERE    
 
Første del av denne artikkelen stod i Lys og Salt for desember 2011 
 
Valgmenigheten ønsker med sin tjeneste å få være redskap til at 
mennesker som er døpt, blir bevart i ”en sann tro til det evige 
liv”, og at nye kan legges til menighetens felleskap.  
   Dette utfordrer den enkelte menighet til en tydelig og klar 
Kristusforkynnelsen i gudstjeneste og andre samvær om Guds 
ord, slik at det fører til en klar og levende Kristustro, samt en 
lydig etterfølgelse i en daglig omvendelse og tro, som preger 
hverdagen for den enkelte troende. Dette skal vi påminne 
hverandre om, og hjelpe hverandre med. 
   Når vi samles om Guds ord er det viktig at vi er oss bevisst på 
at det er Jesus Kristus og rikdommen i hans frelse vi samles om, 
vitner og lovsynger om. Slik er vi en levende og rett forsamling i 
Guds øyne. 

   Nøkkelen til sann glede er å få se menighetens storhet, slik Gud 
selv ser den i Jesus Kristus. Ved dette tennes takken, gleden og 
kjærligheten i våre hjerter, over at Gud har satt oss inn i sin 
troende menighet her på jord. Midt i sin svakhet, ofte ”den lille 
flokk”, som ser pusslette ut i manges øyne, er dette en forsamling 
av frelste syndere, kledd i Jesu rettferdighets drakt, renset ved 
syndenes forlatelse i Jesu blod. Denne rike herlighet og storhet 
trenger vi ofte å bli påminnet om.  
   Det er lett å bli opptatt av all svakhet, synd og skrøpelighet både 
i seg selv, og i menigheten. Dette gir ingen frimodighet. Det 
avgjørende er derfor hva Jesus har gjort, og hva han gjør i oss og i 
menigheten. 
   En bønn som må få være levende i våre menigheter er Davids 
bønn: ”Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og 
kjenn mine mangehånde tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, 
og led meg på evighetens vei!”(Sal 139,23-24) Dette gir rett 
fokus i våre egne liv, men også hva som skal prioriteres i 
menighetene. 
   Evighetsperspektivet behøves, slik at vi vet hva som er vårt kall 
og tjeneste. Nemlig at Den Hellige Ånd gjennom evangeliets 
forkynnelse og vitnesbyrd om Jesus Kristus får redde mennesker 
fra mørke og evig fortapelse, til liv og samfunn med den 
korsfestede og oppstandne Jesus Kristus her og i evighet.  
  På denne bakgrunn skulle vårt hjertes bønn være for de som 
enda ikke kjenner Jesus, slik Paulus ba: ”Brødre, mitt hjertes 
ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.” (Rom 
10,1) 
   Valgmenighetene må være seg bevisst at de ved sin virksomhet 
også skal være med å bygge samfunnet de lever i, at dette bygges 
på Guds ord. Det betyr; 

- at menighetene er tydelige og synlige i tro og liv,   
- at menighetene er villige til å stå med i kampen for det 

ufødte liv, og klart forkynner ut fra Guds ord om livets 
ukrenkelighet fra unnfangelse og til død, 

- at menighetene tydelig framholder og holder fast på 
ekteskapet mellom en mann og en kvinne, som den eneste 
sanne ordning, og at hjemmet må bygges på ”ordets 
klippegrunn”.  

   Ved dette er vi med og bygger landet til beste for alle.  
   Og Jesus har sagt: ”Dere er jordens salt – Dere er verdens lys” 
(Matt 5,13-14) 
   Flere valgmenigheter? 
   Kanskje er du/dere som har lest dette vet om noen som lengter 
etter et slikt gudstjenestefellesskap der dere bor. 
Valgmenighetene vil, så langt det er mulig, legge til rette for en 
slik mulighet der dette er ønskelig. 
   Slik vil vi som er Sammen i Kristus, også være Sammen for 
Kristus, så flere kan komme til tro på ham og bli bevart hos ham!
       ghø 
 
   

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, Vårliveien 15, 9012 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. 
Støttegruppa omorganiseres, midlertidig administreres av Asbjørn Hunnes, 6144 
Sylte.   ℡– 997 10 446 E-post: asbhu@tussa.com Internett: www.bedehus.net 
 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
desember 2011. 
 

Driftskontoen: 
1. desember stod det kr. 488,29 på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn kr. 15.727,00i gaver. Renteinntekter for 
2011 kr.16,00 samlet inntekt ble: 15.743.00 
Utgifter i denne måneden var:  
overført Lønnskonto.    kr.     0,00 
Lys og Salt      kr.     0,00 
Bankutgifter   kr          0,00 
Sum  utgifter   kr.    0,00  
 

Den 31. desember 2011 står det kr.16.631,29 på 
brukskontoen.  
 

En stor gave satte oss i stand til å overføre 11000 til lønns-
fondet i januar. Da vi trenger flere prester (se annet sted i 
bladet) og får en biskop, så er det viktig å bygge opp et sterkt 
lønnsfond. Asbj. 


