
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hvor finner vi Jesus? 
I åpenbaringstiden i kirkeåret leser vi blant annet om Jesus som 12 
åring i tempelet, i Lukas 2, 41-52. Der er det som om Jesus bebreider 
sin mor og pleiefar med spørsmålet: ”Hvorfor lette dere etter mig? 
Visste dere ikke at jeg må være i min Faders hus?” - Vi kjenner ordene 
igjen. Men i grunnteksten står det egentlig: ”Visste dere ikke at jeg 
må være i det som er min Faders?” (v.49).  – Vi forstår at Jesu svar 
betyr mer enn det som fremkommer i de fleste norske oversettelser. I en 
dansk utgave (1931) står det: ”Og Jesus sagde til dem: "Hvorfor 
ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være i min Faders 
Gerning?" Evangeliet tilkjennegir altså at Jesus var klar over sin 
stilling som Guds sønn, og oppfyllelsen av løftet. ”Men barnet vokste 
og blev sterkt og fullt av visdom, og Guds velbehag var over ham”. 
(Luk. 2,40). Det var én grunn til at Jesus måtte komme. Det sier Jesus 
til Sakkeus, og det samme sier han til meg og deg: ”Menneskesønnen 
er kommet for å søke å frelse det som var fortapt”. (Luk. 19,10). 

 Jesus visste om sin gjerning like klart som 12 åring, - som i 
svaret til Pilatus. ”Pilatus sa da til ham: Så er du dog konge? Jesus 
svarte: Du sier det; jeg er konge. Jeg er dertil født og dertil kommet 
til verden at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av 
sannheten, hører min røst”. (Johs 18,37).  
 Det mest nærliggende spørsmål i denne sammenheng er: Hvor 
finner vi Frelseren i dag? – Vi finner klare svar i de lutherske skrifter: 
”Om noen vil finne Kristus, må han først finne menigheten. Hvordan 
kan vi vite hvor Kristus og hans tro er, om vi ikke vet hvor hans troende 
er? ” … ”For utenfor den kristne kirke er der ingen sannhet, ingen 
Kristus og ingen frelse”. … ”Gud har knyttet syndenes forlatelse til den 
hellige dåp, nattverden og Ordet, dessuten har han lagt den i ethvert 
kristenmenneskes munn.” … ”Når det trøster deg og forkynner deg 
Guds nåde for Jesu Kristi fortjenestes skyld, da skal du motta det i tro, 
aldeles som om Kristus selv hadde sagt det til deg”. (Waimarutgaven 
(WA) 10, I, 1, 140. Og: WA. 52,501). – Dette er en del av ordo salutis – 
nådens orden! 
 
Olav Berg Lyngmo 
 
 
(Denne andakten var skrevet til 
februarnummeret, 
åpenbaringstiden. På grunn av 
våre tekniske problemer 
kommer den først nå i 
fastetiden.) 
 
Bildet er hentet fra Internett. 
 
 
 
 

 
 

”For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, 
med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige 
ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi 
dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst 
lam.” 1 Pet 1,18-19. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Medarbeider- og prestesamling 
16.-18. april 2010 i Kautokeino 

  
”Vi bygge vil Guds kirke – Vi tjene vil vår Gud!” 
Under dette hovedtema samles prestene, 

styremedlemmene i menighetene, frivillige medarbeidere 
(diakoner, klokkere, kirketjenere og organister m.fl.) i de tre 
valgmenighetene i nord. Det legges opp til fellesskap, og 
samtale/drøftinger ut fra flg. stikkord:  

Situasjonen pr. i dag i den enkelte menighet. 
 Samarbeidet om prestetjenesten. Flere prester/ 
medarbeidere.  
Menighetsbyggende arbeid – gudstjenester/undervisning.  
Økonomi.  
Biskoplig tilsyn.  
”Lys og Salt”. Internett, og andre relevante saker. 
I tillegg til samtalene om disse ting, blir det bibelsamling 

lørdag formiddag, og en innledning om Valgmenighetenes 
behov og funksjon, og menighetssamling (Lohkan) lørdag 
ettermiddag, hvor flere deltar. Samlingen avsluttes med 
gudstjeneste søndag formiddag. 

En ser fram til denne samlingen under bønn om at den 
skal bli til inspirasjon og styrke for fellesskapet, og at Herren må 
få lede tankene, ordene og samtalene, så det kan bli den rette 
bygging og tjeneste i Guds kirke. 
 
Hilsen ”komiteen” for samlingen – menighetenes prester. 
 

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 – Mars 2010. 

 

Gudstjenester i mars/april 2010: 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET – KL. 11.00: 
Mars: 21. Storstinnes kapell v/ GHØ. Menighetens årsmøte. 

24. Festgudstjeneste i Tromsø. Biskop Walter Obare 
fra Kenya og menighetens prester. (Se Tromsø) 

April:   04. 1 påskedag – Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 
07. Menighets- og kveldsbibelskole kl. 19.00 v /GHØ 
og EAHO 

 

DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO: 
April:  01. Skjærtorsdag – kl. 11.00 event. 17.00 v/ LH 
 02. Langfredag – kl. 11.00 v/ JAOE og LH 
 04. 1. påskedag – kl. 11.00 v/ LH 
 05. 2.påskedag - kl. 11.00 - Lohkan (samling) v /flere. 

16.-18. Preste- og medarbeidersamling for 
valgmenighetene i Nord. 

 18. Gudstjeneste – kl. 11.00 v/flere. 
 

TROMSØ VALGMENIGHET – KL 11.00: 
Mars:  24. Kl. 18.00: Gudstjeneste med preken av biskop 

Walter Obare fra Kenya. Blir tolket. Menighetens 
prester, og pastor Per Anders Grunnan fra 
Misjonsprovinsen, medvirker. 

 28. Palmesøndag v/ GHØ 
April:   02. Langfredag, pasjonsgudstjeneste v/EAHO 
 05. 2. påskedag v /GHØ 
 11. Gudstj. v/ EAHO 
 

Forklaring: 
EAHO = Erik AH Okkels 
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen 
LH = Leif Halsos 
JAOE = Johan Anders O Eira. 
 

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTER OG MØTER! 
  BE FOR SAMVÆRENE! 
   ************** 

Tekniske problemer. 
Allerede da vi trykket desembernummeret, begynte maskinen 
å gi melding om at den trengte reparatør. 
Reparatør ble kontaktet og feilen var at maskinens 
programvare måtte oppdateres. Da maskinen er så gammel at 
det ikke finnes så mange av den lenger, måtte importøren til 
fabrikken for å få et nytt minnekort til den. Dette tok veldig 
lang tid. Asbjørn fikk bruke en kopimaskin der han arbeider, 
men kopikvalitet er mye dårligere enn utskriftskvalitet. Særlig 
beklager vi kvaliteten på bildet av biskop Obare. Utskriving av 
kvittering for gaver ble også umulig. Men gavene er registrert 
som vanlig og kvittering kommer så snart trykkeriet er i stand. 
Nå ”maser” jeg på reparatøren og reparatøren på importøren 
daglig.  
Men det ser dessverre ut til at vi må søke om å få bruke 
reserveløsningen en gang til.  Asbj. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

TROMSØ VALGMENIGHET – ÅRSMELDING 
2009 

Utdrag fra denne, som ble lagt fram på menighetsmøte 
(årsmøte) 14.mars 2010 

 

”En menighet er først og fremst et åndelig felleskap mellom 
Den treenige Gud og mennesker som tror på ham. Derfor kan det 
nærme seg å være en platthet å rapportere dette fellesskapet i tall, 
data og innsitasjoner. 

Det avgjørende og viktige i menigheten er det som Den hellige 
Ånd har fått virke i hver enkelt av oss og i fellesskapet mellom oss. 

Har vi vokst i tro, håp og kjærlighet? Har Jesu kjærlighet fått 
slik råderett over oss, fått løst oss fra frykt og bekymringer for nåtid 
og framtid? Vi kan ikke og vil ikke forsøke å rapportere svar på disse 
egentlige og viktigste kvalitetene i menigheten.” 

Slik innledes årsmeldingen for Tromsø valgmenighet.  
Å ta med hele meldingen vil det ikke være plass for. Men det 

tas med korte sekundære sider ved menighetens liv i 2009, som kan 
være av interesse å vite. 

Gudstjenestefrekvens og deltakelse: 23 gudstjenester (22 i 
08) 30 til 175 deltakere, i snitt 58 (49) pr gudstjeneste. På årsbasis 
1 343 (1 113) Det har deltatt 1 130 (867) til nattverd. I snitt 52 (41) pr 
gudstjeneste. 

Prestetjenesten er utført av menighetens pastorer - Erik AH 
Okkels og Gunnar Helge Ødegårdstuen. I tillegg har de betjent 
Balsfjord valgmenighet, og gudstjenestebesøk i Den Lutherske kirke - 
Kautokeino. 

Syv gjestepredikanter har deltatt, samt en av styrets 
medlemmer, som predikanter på gudstjenester. 

Faste medarbeidere er Jan E Mikalsen – klokker og Torstein 
Wiik – kirketjener og tekstleser. Vikarer for disse er: Oddmund 
Johansen, Arne Jo Nilsen og Richard Skollevoll. Kasserer er Tove 
Hanssen. Regnskapsfører: Paul Pedersen. Revisor: Egil Gundersen. 

Organistfunksjonen har dette året ikke vært fast, men 
menigheten har fått en del hjelp, ved at noen har trått inn ved enkelte 
anledninger 

Soknebud. To slike har det vært. 
Dåpsforberedelse. For tiden er det to katekumener som går til 

dåpsopplæring. 
Menighetskole ble arrangert høsten 2009 ved prestene med 6 

undervisningssamlinger a to timer. 102 deltok, som i nitt er 17 pr kveld. 
Temaer var: Gudstjenestens liturgi og Lærdommer fra Abrahams liv. 
 Menighetens økonomi. Driftsinntekter 163 613, utgifter 
174 196. Balanse med 10 490 når 60 000 er overført lønnskonto. Denne 
har inntekter på 456 110 og utgifter på 372 561. Balanse på 83 548.  
Det arbeides videre med å styrke lønnsfondet for å gi trygghet for 
økonomien til prestetjenesten. 

 Temahelg om ekteskapet. En slik helg ble arrangert siste 
helgen i september hvor de tre valgmenighetene stod bak. Forelesere 
var biskop Arne Olsson, Sverige, filosof Nina Karin Monsen og 
professor Knut Alfsvåg. Helgen samlet mye folk. 
 Styret har bestått av - Johannes Sørens, formann, Tove 
Hanssen kasserer, øvrige styremedlemmer Oddmund Johansen, 
Richard Skollevoll og Jan E Mikalsen. Styret har hatt 8 møter og 
behandlet 86 saker. 
 Takk. ”Styret ser til bake på Herrens år 2009 med takk til Han 
som gav seg selv for oss alle. Takk til alle som har vært med å gjøre 
vårt felleskap til en menighet. Vi har opplevd gode relasjoner til alle 
som har deltatt. Og vi takker for hver enkelts omsorg. Den har bidratt 
til at menigheten ble et sted der både barn, unge og voksne kunne 
kjenne at her var det godt å være.” 
 
Ps Rapporter fra Balsfjord valgmenighet og den Lutherske kirke – 
Kautokeino regner vi med kommer i aprilnummer av LS. Ds.  
   *************** 

Kom over til .. og hjelp oss! (Apg 16: 9) 
Dette Skriftens ord var det, som biskopen Walter Obare i Kenya 
ikke kunne gjøre seg fri fra, etter han hadde fått bønnerop fra 
det fjerne Finland og Sverige om hjelp til å vie en biskop.  
 Erkebiskop Walter Obare Omwanza (født 1947) etterkom 
ikke ønsket om å dra til Sverige straks. Mange rådga han å la 
være og sa, at det ville gi han og kirken hans trøbbel. Obare 
ønsket å finne ut om dette var Guds vilje. 
 Han skrev derfor brev til Svenska kyrkans daværende 
erkebiskop og bad om frihet for mannlige prestekandidater, som 
hadde det gamle synet på prestetjesten, som noe bare menn har 
fått mandat til. I 10 år hadde det nå vært fuldstendig forbudt å 
bli og virke som prest med dette synet som annet enn en privat 
mening. 
 Den svenske erkebiskopen ville ikke gi 
prestene/menighetene denne friheten tilbake eller gå i noen 
dialog med Obare. Heller ikke, da Det lutherske 
Verdensforbunds generalsekretær tilbød å være formidler. 
 Slik og etter mange bønner ble Obare etterhvert 
overbevist om at dette å dra til Missionsprovinsen ikke ville 
stride imot Guds vilje, men være en del av hans tjenste for den 
guddommelige sannhet og kristen kjærlighet. -Om et lem lider, 
da lider alle lemmene med (1Kor 12: 26).  
 Den 5. februar 2005 kom da erkebiskop Walter Obare fra 
Den ev. luth. kirke i Kenya til Gøteborg og forestod bispevielsen 
av Arne Olsson sammen med blant andre Børre Knudsen og 
DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn) sin tilsynsmann, 
Ulf Asp. 
 Walter Obare og hans kirke har vært nødt til å betale en 
pris for denne modige handling. Svenska kyrkans mishag har 
kostet Obare tillitsposten som teologisk rådgiver for Det 
lutherske Verdensforbund og ført til trusler om færre pengegaver 
til den fattige kirken.  
 De ville heller stå på Den hellige Skrift og de lutherske 
Bekjennelser. 
 Walter Obare har et stort ønske om å treffe flere 
bekjennelsestro lutheranere i Norden og om å bekrefte 
fellesskapet i Kristi mystiske legeme (1Kor 12: 12ff). 
 
Så kom å møt biskop Obare den 24. mars og hør han preke og 
fortelle om sin kirke og fellesskapet med lutheranere i Norden –
også i Nordnorge.                     
EAHO 

 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
februar 2010. 
Driftskontoen: 
1.feebruar stod det kr. 22 248,74 på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn kr.11 547,- i gaver. 
Samlede utgifter i desember og januar, var kr. 11 003,00 
Den 28. februar 2010 står det kr. 22 792,74 på 
brukskontoen.  

 

For Bibel og Bekjennelse – Nord-Hålogaland 
lokallag (FBB) 
 

Helgen 12.-14. februar avholdt lokallaget bibelhelg og årsmøte. 
Sted var Kvaløy kirke. Taler var tidligere rektor ved Luthersk 
Misjonsforenings Høyskole i Hillerød i Danmark, Hans Erik Nissen. 
Møtene samlet mye folk. Forkynnelsen var sterkt Jesussentret og 
vekkende, som pløyde dypt. En stor del av de frammøtte var yngre 
mennesker. 
Nissen talte også ved gudstjenesten i Tromsø valgmenighet på 
søndag hvor også mange var samlet. 
Dagene 9. og 11. febr. hadde forkynner i NLM, Øyvind Samnøy 
møter i Forsamlingshuset i Tromsø hvor også mange var samlet. 
Det planlegges nye Bibelhelger framover. I slutten av mai, 28.-30. i 
Tromsø v/ Samnøy. 
22.-24. oktober i Tromsø v/ Jan Bygstad. 
Årsmøte i laget ble avholdt 12, febr. Laget er aktivt. Av FBB sine 
medlemmer er 66 fra Troms og Finnmark. Årsmøte gjenvalgte 
Gunnar Helge Ødegårdstuen, Tromsø til formann. 
Styret består av: Thor Berg, Tromsø, Richard Skollevoll, Tromsø 
(gjenvalgt), Pål Are Andersen, Kvaløysletta, Thor Fremmegård, 
Kvaløysletta, (gjenvalgt) 
Varamedlemmer er: Jon Syver Norbye, Tennevoll og John Terje 
Sørensen, Lyngseidet, begge gjenvalgt. Kasserer utenfor styret er 
Eirik Kristiansen, Storslett.    ghø 
 

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. 
Støttegruppa omorganiseres, midlertidig administreres den av Asbjørn 
Hunnes, 6144 Sylte. ℡ 70 02 21 40 – 997 10 446 E-post: asbhu@tussa.com 

Internett: www.bedehus.net 

 


