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”Strid sammen med meg i deres bønner for meg 
til Gud.” (Rom 15,30)”Våk! Stå fast i troen! Vær 
mandige! Vær sterke! La alt hos dere skje i 
kjærlighet! (1 Kor 16, 13-14) 
 

 

 
 

 

 
 
Pressemelding 

Bispevigsling i Tromsø   
Thor Henrik With overtar funksjonen som biskop for 
valgmenighetene etter biskop Børre Knudsen som må trekke 
seg tilbake av helsemessige årsaker.  Det skjer ved 
vigslingsgudstjeneste på Fjellheim bibelskole lørdag 24.mars 
kl 14.00. 
Vigslingen foretas av biskop Roland Gustafsson, 
Misjonsprovinsen i Sverige. Han assisteres av erkebiskop 
Obare fra Den evangelisk lutherske kirke i Kenya, biskop em. 
Schöne fra Den selvstendige evangelisk lutherske kirke i  
Tyskland og biskop Väisänen fra Lutherstiftelsen i Finland. 
 
Vigslingen følges opp med festgudstjeneste på Fjellheim 
søndag kl 11.00 v/ biskop Thor Henrik With. 

 
Thor H. 
With 
 i Samtale  
med Børre  
Knudsen 
 
 
 

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

Gudstjenester og møter 
Mars og april 2012 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET – KL 11.00  
Mars: 18. Storsteinnes kapell v/ GHØ 
April:  01. Palmesøndag – Storsteinnes kapell v/EAHO  
08. 1. påskedag – Nordkjosbotn kirke v/EAHO 
15. Storsteinnes kapell v/GHØ  
 

DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO – KL. 
11.00 
Mars: Dato og hvem som har gudstjenesten kunngjøres 
lokalt 
April:  01. Palmesøndag - Gudstjeneste v/SG 
05. Skjærtorsdag - Nattverdsgudstjeneste  
06. Langfredag - Pasjonsgudstjeneste 
08. 1. Påskedag - Høytidsgudstjeneste 
09. 2. påskedag - Gudstjeneste m/nattverd. 
Gudstjeneste i påsken er v/ OBL m fl. 
 

TROMSØ VALGMENIGHET – KL 11.00 
(Fjellheim bibelskole, Mellomvn. 96) 
Mars:  11. Gudstjeneste v/ EAHO 

25. Festgudstjeneste v/ biskop THW og menighetens 
prester 

April: 06: Langfredag - Pasjonsgudstjeneste v/ EAHO 
08. 1 påskedag - Høytidsgudstjeneste v/GHØ 
 

EAHO = Erik AH Okkels 
SG = Sverre Gundersen 
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen 
OBL = Olav Berg Lyngmo 
THW = Thor Henrik With. 
Velkommen til samværene. Takk for at du vil 
huske det i bønn! 
 

BISPEVIGSLING 24. MARS KL. 14.00 

i Fjellheim bibelskoles lokaler, 
Mellomvn. 96. 

 

Vigslingen skjer v/ misjonsbiskop i 
Misjonsprovinsen, Sverige, Roland Gustafsson. 
Øvrige som deltar er: erkebiskop Walter Obare 
fra Kenya, biskop emeritus Jobst Schøne, 
SELK Tyskland, biskop Matti Vaisanen, 
Misjonsprovinsen, Finland, samt 
menighetenes prester, diakoner og 
medarbeidere m.fl. Enkel kaffeservering. 
Kl. 16. 45: Presskonferanse. 
Kl. 19.00: Festmiddag for innbudte gjester og 
påmeldte. 
SØNDAG 25. KL. 11.00: Festgudstjeneste på 
Fjellheim v/ biskop Thor Henrik With og 
menighetenes prester. Skrifte, nattverd, offer 
og kirkekaffe. 

 

 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa – mars 2012. 

 

En stor tro 
Andre søndag i faste 
Prekentekst  Matt 15:21-28 
Det er karakteristisk for Jesu undervisning at han snur våre tanker 
og forestillinger på hodet. Slik er det også når han taler om hva som 
kjennetegner en stor tro. Etter vår måte å tenke på må en stor tro 
ledsages av «store ting», så som mirakler og tegn, seier og 
fremgang. I evangeliene hører vi ved to anledninger at Jesus taler 
om en stor tro. Begge steder er det noe ganske annet og 
overraskende som får denne æresbenevnelsen. Den ene gangen 
finner vi i denne søndagens tekst, den andre i forbindelse med 
helbredelsen av tjeneren til den romerske offiseren i Kapernaum. 
Om ham sier Jesus til disiplene: «Sannelig sier jeg dere: Ikke hos 
noen i Israel har jeg funnet så stor tro!» (Matt 8:10). Motsatt hører vi 
at Jesus ved flere anledninger bebreider disiplene for liten tro (Matt 
6:30; 8:26; 14:31). 
En mer iøynefallende motsetning til våre tanker om saken, kan vel 
neppe tenkes. For det som kjennetegner både den romerske høveds-
mannen og den kana'aneiske kvinnen, er at de er meget små i seg 
selv. Den romerske høvedsmann sier til Jesus: 
«Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak. Men si 
bare et ord, så blir gutten frisk.» Han følte seg helt uverdig i møte 
med Jesus, og vil ikke engang drømme om å be Jesus inn til seg. 
Den kana'aneiske kvinnen gir uttrykk for samme følelse av 
uverdighet. «Det er sant, Herre! Men de små hundene eter jo av 
smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Hunder ble sett på 
som noe av det laveste, og å være villig til å stille seg på nivå med 
en hund, er uhørt i Midtøsten. 
Midt i sin følelse av egen uverdighet klynger disse seg til Jesus. De 
har hørt ryktet om ham, hvordan han tar seg av syndere og 
hjelpeløse. Det har gitt dem håp, og i sin fortvilelse påkaller de ham. 
Dette hører Jesus - han kan jo ikke fornekte seg selv! Han har 
uttrykkelig lovet: «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å 
bære, og jeg vil gi dere hvile!» Og likeledes står det skrevet: «Den 
som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte bort!» (Joh 6:37). 
Ut fra dette forstår vi hva som kjennetegner det Jesus kaller en stor 
tro: Det er 1) å være liten og hjelpeløs, og 2) midt i dette å klynge 
seg til Jesus og hans ord og løfte. En stor tro er ikke noe en kan 
imponere folk med slik at de tenker «å, om jeg bare kunne ha det 
som han/henne!» Det er i stedet en tro som gjør at Jesu hjertelag og 
godhet blir stor! Vi gjør vel i å merke oss at Jesus innleder 
Bergprekenen slik: «Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er 
deres!» (Matt 5:3) 
Derfor står det også skrevet: «Han skal vokse, jeg skal avta!» (Joh 
3:30)    Jan Bygstad PREST I DELK BERGEN 
 



Bispevigslingens økonomiske side. 
 

Det er satt opp et 
budsjett på 79. 
tusen kroner. 
I Januar overførte 
støttegruppa 6 
tusen kroner til 
bispevigslingen 
og 5 tusen kroner 
til lønnsfondet. 
Fra økonomikom-
iteen får vi vite at 
de har samlet inn 
10.tusen kroner. 
For februar over-
førte støttegruppa 
9.tusen kroner. 
Det betyr at det 
har kommet inn 
25 tusen kroner til 
nå 
 

Videre betyr det 
at vi har 54. tusen 
kroner igjen før vi er i balanse. 
 

I mars må nok støttegruppa tenke på lønnsfondet igjen. I april vil 
vi vite hvordan situasjonen er etter at vigslingen er ferdig. Så får 
vi se hvor mye mer vi må samle inn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

 

 
 
 
 

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

Skal vi vigsle en «protestbiskop»?  
 

Det var rart for meg å se at avisen Dagen brukte 
dette ordet. Det er riktig at Børre Knudsen, Per 
Körner og Ludvig Nessa la ned sine statlige 
embeter i protest mot abortloven og i protest 
mot et statlig kirkestyre som ga slike lover. Det 
er rett at dette var starten på den bevegelsen 
som skapte valgmenighetene. 
Det er rett at vi aldri må glemme barnet i mors liv, vi må aldri gi 
opp kampen for at norsk lov ikke må være i strid med Guds lov. 
Likevel har ikke Valgmenighetene protestbevegelsens identitet.  
Slik jeg opplever valgmenighetenes identitet, så er det en 
konstruktiv byggende bevegelse. En bevegelse som vil bygge et 
trosfellesskap som er det Den Norske Kirke skulle være. 
Valgmenigheten vil bygge et trosfellesskap som er trofast mot 
Guds Ord og med Guds Ord som eneste fundament. Et 
trosfellesskap som lever av og tar vare på evangeliet slik de 
reformatoriske fedre gjenoppdaget det, og som er vår eneste trøst 
i vår skrøpelighet som mennesker. 
Dersom Gud lar det lykkes for oss å bygge et slikt trosfellesskap, 
så vil det ha sprengkraft i seg, og bli mye farligere for de 
ugudelige lovene enn noen protestbevegelse. 
Vil Gud la det lykkes for oss å la hans Ord lyde klart og rent til 
dom og til frelse, så kan ingen ugudelighet bli stående. Dette er 
Valgmenighetenes mål. Ikke noe mindre. 
Ingen biskop, ingen prest, ingen organisator kan gjøre dette. Det 
er bare Guds Ord som kan gjøre det. Derfor er det helt avgjørende 
for oss at vi taler slik Guds Ord taler. For Gud er ingenting 
umulig. Så vi senker ikke målsettingen. Det er ikke vårt mål. Det 
er Guds skapervilje og Guds frelsesvilje, som er 
valgmenighetenes mål. 
Da betyr det så lite om vi blir kalt en protestbevegelse eller en 
byggende bevegelse. 
Likevel er det en ting vi aldri må glemme dersom vi vil være 
sanne Jesu Kristi tjenere. Kirken bærer ikke sverdet! Verdslig 
makt, krigslist, strategier og «kirkepolitiske planer» er ukjente 
begrep i en sann kristens kamp. Kirken har bare ett våpen: Guds 
Ord. 
Så har vi erfart at en åndskamp så langt fra er bare ord. De som 
har verdslig makt bruker den. Dette fører ikke til krig, men til 
lidelse for kirken. 
La så kirkehistorien gi oss trøst. Kirkens lidelse har vært dens 
beste tid, dens beste vitnesbyrd.   Asbjørn 
 
Nu da til lykke med kampen kristensjel 
Deg skal ei tykke; her er Immanuel 
Gå fri i sinde, Thi Jesus med deg går 
Fatt mot å vinne, det alt på troen står. 
La Satan finne Hvad Kristi kraft formår. 
    

    

    

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, 
frebruar 2012. 

 

Driftskontoen: 
1. februar stod det  kr. 2030,79  på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn   kr. 9.100,00 i gaver. 
  

Utgifter i denne måneden var:  
 

Til bispeordinasjonen: kr.  9.000,00 
Lys og Salt      kr.  1.800,00 
Bankutgifter   kr         0,00 
Sum  utgifter   kr.10.800,00  
 

Den 1. mars 2012 står det kr.330,79 på brukskontoen .  
 

                Støttegruppens årsregnskap 
Jeg har nå avsluttet regnskapet for 2011. Regnskapet viser: 
 

   Inntekter  Utgifter. 
Gaveinntektene er  kr. 154.182.40  
Renteinntektene er  kr.         16,00  
Støtte til lønnsfondet er                Kr. 96.500,00 
Lys og Salt har kostet    Kr. 17.315,00 
Reservefondet har økt med   Kr. 30.000,00 
På driftskontoen stod det 31. desember Kr. 16.231,29  
 

Nå skal regnskapet revideres og så sendes bedehusstyret til 
godkjenning. 
 

Kjære «Støttegruppe»  
Det vil være galt å si at Den lutherske kirke i Kautokeino er en rik 
menighet. Likevel makter de å holde bedehuset i stand og i drift. 
De henter prestene fra Tromsø, dit er det 48 mil og fra Bjerkvik 
som ligger 50 mil unna. At de greier alle disse kostnadene viser at 
om ikke menigheten er stor og rik, så er den levende. Det viser også 
kjærligheten til Guds Ord og hverandre er stor. Det viser ikke minst 
sokneprestens kjærlighet til sin menighet. 
Støttegruppen har minket de siste årene. Mange ser at prosjektet 
med bedehuset er ferdig og har sett at deres oppdrag er ferdig. Noen 
har Herren tatt hjem til seg. Vi lyser i takknemmelighet fred over 
deres minne. 
Likevel har vi greid å gi et skikkelig bidrag til lønnsfondet for 
prestene, slik at menigheten i Kautokeino har sluppet denne 
utgiften i tillegg til alle de andre. Dessuten har vi båret alle 
kostnadene med Lys og Salt slik at alle tre menighetene har hatt en 
fungerende givertjeneste. 
Takk skal dere ha dere trofaste. De ordene som følger er ikke mine. 
De kommer fra Herrens munn.: Og den som gir én av disse små 
om så bare et beger kaldt vann fordi han er en disippel, sannelig 
sier jeg dere: Han skal ikke miste sin lønn! (Matt 10:42) 
La oss ikke gå trette. Det er nok store oppgaver som ligger foran 
disse menighetene, og så sant de gjør Guds gjerninger så skal de ha 
vår støtte. 
En liten praktisk ting. Jeg oppdaget at to av dere har hatt en ordning 
med banken som gjør at jeg ikke har fått bilag for gavene deres. De 
kom bare på den månedlige kontoutskriften. Dette har ført til at 
dere ikke har fått takk for gavene. Men gavene har kommet frem og 
er registrert i egenskapen som anonyme gaver. Tusen takk til dere 
alle sammen. Asbjørn. 

 


