
Gudstjenester i april og mai 2009: 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET: 
April: 12. - 1. påskedag Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste –  

Nordkjosbotn kirke v/ Erik Okkels 
26. – Kl. 11.00: Storsteinnes kapell v/ Gunnar Helge 
Ødegårdstuen 

Mai:   10. – Kl. 11.00: Nordkjosbotn kirke v/ Erik Okkels 
24. – Kl. 11.00: Nordkjosbotn kirke v/ Gunnar Helge 
Ødegårdstuen. 

 

DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO: 
April: 09.-12. - Påskegudstjenester v/ Olav berg Lyngmo 
Mai:   01.-03. - Besøk av en gruppe fra Fjellheim bibelskole og  

Gunnar Helge Ødegårdstuen 
03. – Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Gunnar Helge 
Ødegårdstuen. 

 

TROMSØ VALGMENIGHET: 
(Forsamlingshuset, Vestregt. 24)  
April: 10. – Langfredag, kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste v/ Erik 

 Okkels 
12. – 1. påskedag, kl. 11.00: Høytids gudstjeneste v/ 
Gunnar Helge Ødegårdstuen. 
26. – Kl. 11.00: v/ Erik Okkels 

Mai:  10. – Kl. 11.00: v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen 
24. – Kl. 11.00: v /Erik Okkels 

 

Velkommen til gudstjenestene! Be for samlingene! 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESUS VISSTE NÅ AT ALT VAR FULLBRAKT 
 

”Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at 
Skriften skulle bli oppfylt, sier han: Jeg tørster” Det stod et kar 
der, fylt med vineddik. De satte da en svamp, fylte av eddik, på 
en isop-stilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus 
hadde fått vineddiken, sa han: Det er fullbrakt! Og han bøyde 
sitt hode og oppgav sin ånd.” Johs 19, 28-30.  
 

”Jesus visste at nå var alt fullbrakt”: Denne setningen 
gir oss en viktig opplysning. Den viser at Jesus var ved dagklar 
bevissthet da han fullførte frelsesverket. Ropet: ”Det er 
fullbrakt!”  kom ikke fra en mann i feberfantasier eller 
hallusinasjoner. Han visste hva han sa. Han var fullt klar over 
hva som nå var fullbrakt. 
Så vet vi fra høyeste hold at frelsesverket er fullført: Soningen er 
skjedd Gjelden er betalt. Oppgjøret ordnet. Død og djevel er 
overvunnet. 

Seier er Jesu siste hilsen fra Golgata: Her er ingen 
feilslått og famlende ”superstar”! Målet ble nådd: Det er 
fullbrakt! 

Det er dem som vil ”handle” med Gud i frelsens saker. 
De synes det mangler noe i frelsesverket. Derfor kommer de 
med sine ”tilskudd” – i form av gode gjerninger, oppofrende 
innsats i hjemliv og samfunnsliv osv. – for å ”spe på” litt i 
oppgjøret med Gud. Så unødvendig og unyttig! For, som Luther 
sier; ”Den som vil handle med Gud i frelsens saker, han kommer 
alltid for sent! ”Handelen” ble avsluttet for 2000 år siden på 
Golgata kors! Å komme med senere ”tilskudd” er å vanære 
Kristus og indirekte si til ham: - Det var nok ikke helt fullbrakt! 
For en løgn! For en skam – å underkjenne eller betvile Jesu 
egen dokumentasjon av frelsens fullstendighet!” 

Men for en herlig trøst Golgata-ropet er for dem som 
ikke har det ringeste å betale Gud med når de skal møte han i 
dommen! 

Da en kjent dansk prest lå på dødsleiet, var det en 
salmestrofe av Brorson han ville høre – og si fram selv – om og 
om igjen. Det var disse linjer: ”Sannelig han bar din smerte, så 
er du jo fri, mitt hjerte!” 
40 års trofast og dyktig prestetjeneste lå bak. Men, som en 
kollega skriver i minneordet, ”han visste ikke annet å klynge 
seg til enn Jesus alene.” 

Men det er nok. For det er jo fullbrakt! 
(Fra andaktsboken ”Veien, sannheten og livet” av George Johnsen – 
Luther forlag) 

 

En velsignet påskehøytid ønskes Lys og Salt sine 
lesere. – Jesus Kristus er oppstanden. Ja, han er 
sannelig oppstanden, halleluja! 
 
 

 

 

 

 

 
 

Norsk presteskole som bygger på Bibelens 
ufeilbarlighet. 

Nå opplever vi det igjen. Menighetsfakultetet ble opprettet for å 
ta vare på Guds Ord og utdanne prester som i tro og tillit til 
Ordet kunne fø Guds menighet med evangeliet. Så har tiden gått, 
og nå må menighetene gjøre det samme en gang til. 
Innvielsen av Ad fontes 22. februar i år er en gledelig merkedag 
for alle ”konservative” kristne i Norge. Nå har vi igjen fått en 
presteutdannelse som bygger på en ufeilbarlig Bibel. Dette er 
livsviktig ikke bare for Messiaskirken som driver Ad fontes, og 
dens samarbeidsmenigheter. Nei, dette er like viktig for alt 
kristent arbeid som ønsker å være tro mot Gud og Hans Ord.  
Dette arbeidet trenger forbønn. Ikke minst om at Gud må kalle 
unge menn fra menighetene våre til å gå inn i arbeidet. 

Asbj.

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

 
 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i Kautokeino, 

Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø og 

Støttegruppa – april 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kr.143.000 ble overført til lønnsfondet. Lys og Salt har kostet 
oss Kr. 37. 691 (Kjøp av ”hustrykkeriet” er i denne summen) 
Resten av pengene har gått til reisedekning. 
Vi hadde et driftsunderskudd på kr.12 791, 45 i 2008. 

Asbjørn Hunnes. 
 

TROMSØ VALGMENIGHET: 
 

Det målbare 
Denne rapport vil dreie seg mest om den målbare siden av 
menighetens arbeide. Det er fint å registrere at oppslutningen 
om gudstjenestene har vært økende. Mange har gitt uttrykk for 
sin takknemlighet for hva gudstjenestene gir dem. 
Prestetjenesten 
Erik Okkels (ansatt) og Gunnar Helge Ødegårdstuen (ulønnet) 
har ivaretatt denne tjenesten, i tillegg til tjenesten i Balsfjord og 
i Kautokeino. 
Gjestepredikanter har vært: Bengt Birgersson, Misjonsprovinsen 
i Sverige, Per Kørner, DNK i eksil, Biskop Arne Olsson, 
Misjonsprovinsen, Richard Skollevoll, fra menigheten. 
Ellers har biskop Børre Knudsen, Thor Henrik With, Hans O 
Okkels og Olav Berg Lyngmo deltatt. 
Medarbeidere 
Organist: Reidun Asdahl, klokker: Jan Mikalsen, 
kirketjener/tekstleser: Torstein Wiik. 
Kirkekaffen har en trofast gruppe på 4-5 stykker ordnet. 
Gudstjenester  
Det er avholdt 22 gudstjenester. Frammøte ligger på i snitt ca 
50 frammøtte pr. gudstjeneste. 
Det har ellers vært forrettet en dåp og en begravelse. 
Gudstjenestene har vært holdt i Forsamlingshuset,(Normisjon,) 
Vestregt, 24. 
Styret/styremøter 
Styret har vært: Johs. Sørensen formann, Tove Hanssen, 
kasserer, Torstein Wiik, Richard Skollevoll, Jan Mikalsen og 
Oddmund Johansen.  Det har vært 7 styremøter. 
Bibelgrupper 
Det er fortiden to bibelgrupper i gang. Håper å kunne bygge ut 
dette mer. 
Økonomi 
Driftsregnskapet viser: Inntekter kr. 147 731.- (07: 235 083,-.) 
Utgifter kr. 67 384,- (07: 85 075,-) Beholdning pr. 31.12.08: kr. 
95 256,- 
 

DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO. 
Hadde årsmøte lørdag 28. februar. Årsmelding og regnskap ble 
fremlagt og godkjent. Av plasshensyn må vi få komme tilbake til 
Kautokeino-årsmøtet i neste nummer. 
 
Menighetsbrev nr.3. 
 

Kjære dyrkjøpte Kristi brud! 
Ble mitt forrige brev vanskelig?  Jeg skal be redaktøren vurdere 
dette.  Vi må hjelpe hverandre så vi ikke driver bløff med 
intellektuelle fiksfakserier.  Når Skriften er vanskelig skal vi 
tenke på at Gud, Jesu Kristi Fader, at han alltid har i tankene de 
pakter han selv oppretter.  Og han henvender seg jo til oss 
daglig.  Hvorfor roper Asaf i Salme 74 i sin nød til Gud Herren:  
”Se til pakten.”?   Fordi Gud Herren har svoret og sagt:  ”Aldri i 
evighet vil jeg bryte min pakt med dere.”  Dom 2,1.  2.Sam 
23,5.”En evig pakt har han gjort med meg.”  Det er mange flere 
slike Gudsord. 
Kanskje du kan finne dem selv? 
 

Så til en viktig sak.  Oppmuntrer vi hverandre til å lese Skriften?  
Du må ta frem Bibelen når du leser mine ord om pakter.  Vi 
anklager middelalderens kirke for å lenke fast Skriften i kirkene.   
Leser vi selv og sammen våre venner?  Gjør vi som Fillip da han 
spurte den etiopiske hoffmann:  ”Forstår du det du leser?”  
Ap.gj.8,30. 
Les Skriften fordi den er gitt Guds barn til også å leses.  Når du 
leser så tenk at alltid, absolutt alltid dreier det seg om at de 
pakter Gud Herren har gjort med oss.    
Ble det vanskeligere nå? 
 

Oversikt over de viktigste paktene Gud Herren har gjort med 
oss.   
Jeg skriver ”de viktigste paktene”  Det kan være galt å tenke 
slik.  Hva vet et støv av et menneske hva som er ”viktigst” av 
det Gud Herren gjør?  I min skrøpelighet forsøker jeg å sortere 
på denne måten. 
 

Jeg skal ta med: 
Noapakten. 1.Mos. 6-9. Se særlig 1.Mos 9. 14-15.  Gud Herren 
sa: …”Da skal jeg minnes Min pakt, som er opprettet mellom 
Meg og  hver levende sjel i alt kjød.”  
Abrahamspakten.  1.Mos 17.   
Sinaipakten.  ( Opprettet 3 måneder etter utgangen av Egypt.  
Se også hvordan Gud Herren forberedte folket til 
paktsinngåelsen)  1.Mos. 19. og 20.21.    2.Mos. 24.  
Den store sonofferet ved den årlige påskefeiringen.  
3.Mos.16. 
Den nye pakt.  Hebr.8,7-13.  Jeremias 31,31.   
Sakramentene, dåp og nattverd, er pakter.  1.Peter 3,21.  
Matt.26.28.   
Neste gang om Gud Herrens pakt med Noa.  
Per Nielsen. 
 
 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa 
mars 2009. 
 

Driftskontoen: 
1. mars stod det kr. kr.17.902,99 på bankkontoen. 
I mars fikk vi inn kr.12.759,25 i gaver. 
Samlede utgifter i måneden var kr.25.426,00 
Den 31 mars 2009 står det kr.5.236,24 på brukskonto en.  
 

ÅRSRAPPORTER 2008 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET: 
 

Et merkeår for menigheten. 
Etter ca 25 år utestengt fra kirkene i Balsfjord ble det i februar 
gjort vedtak om at Valgmenigheten skulle få bruke kirkene til 
sine gudstjenester.  
1. påskedag ble den første gudstjenesten hold i Nordkjosbotn 
kirke. Menigheten har nå tilgang til bruk av alle kirkene i 
kommunen 
Gudstjenester 
Det har vært holdt 19 gudstjeneste, med et gjennomsnitt 
frammøte på ca 35. Det har vært gudstjeneste annen hver 
søndag, de fleste i Storsteinnes kapell og Nordkjosbotn kirke. 
Prestetjenesten 
Denne har vært utført av Erik Okkels (ansatt) og Gunnar Helge 
Ødegårdstuen (ulønnet) 
Per Nielsen har hatt en gudstjeneste, og John Terje Sørensen 
har vært predikant på en. 
Styret  
Dette består av – Svein Sørensen, formann, Helge Skogheim, 
sekretær, Knut Haugstad, kasserer. 
Forstanderskapet 
Dette består av 10 personer. Formann er Torbjørn Pettersen. 
Medarbeidere  
Klokker: Svein Sørensen, kirketjener: Helge Skogheim/Knut 
Haugstad, organist: Bjørg Berge Kristiansen. 
Kirkekaffen besørges hver gang av en trofast gruppe. 
Økonomi 
Driftsregnskapet viser inntekter  kr. 60 243,-,( 07: 43 799,-), 
utgifter kr. 33 366,- (07: 38 850) Beholdning pr. 31.12.08 kr. 
103 870,- 
 
LØNNSKONTO – PRESTESTILLING 
(for Balsfjord og Tromsø) 
Inntekter kr 346 660,- derav 143 000,- fra Støttegruppa for 
prestetjeneste i Kautokeino 
Utgifter kr 247 845,-. Beholdning pr. 31.12.08, kr 145 500,- 
 

TAKK! 
Det rettes en varm takk til alle som har støttet arbeidet i 
menighetene med gaver, og med forbønn. Virksomheten er et 
stort under fra Gud. Han har rikt velsignet. Takken, æren og 
prisen skal han ha! 
 
STØTTEGRUPPA. 
Kåre Vidnes 6144 Sylte har revidert regnskapet og har funnet 
det i orden. 
Regnskapstallene forteller det meste om årets aktivitet: Alle 
inntekter er gaver: De er på Kr. 380 834,95 
Bygge og reservefondet fikk til sammen overført kr. 191 800. 
Dette dekket nedbetaling av lånene og vanntilknytningsavgiften. 
 


